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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.04.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
        Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. 
Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Daţi-mi voie să vă prezint controlul de legalitate exercitat de către Instituţia 
Prefectului Dolj pentru şedinţa ordinară din 30 martie 2017 unde au fost adoptate 51 de 
hotărâri, până la momentul respectiv, am primit controlul de legalitate pentru 38, 
temeinice şi legale, fără control de legalitate la acest moment 13. Şedinţa extraordinară 
din 20 aprilie 2017 unde a fost adoptată 1 hotărâre, am primit controlul, este temeinică şi 
legală. De asemenea, daţi-mi voie să vă supun votului dvs. procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din data de 30.03.2017 şi al şedinţei extraordinare din data de 20.04.2017. 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. 3312/21.04.2017, 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 27.04.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile,  la data de 31.03.2017. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 
2017. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. 
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Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2017. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare, prin atribuire directă, a 
serviciului public de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 
2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
anul 2017. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. 
SRL Craiova, pentru anul 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 
2017. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2017 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de 
Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2017. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
R.A.T. SRL Craiova.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2017. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 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, pentru luna mai 2017. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a Comisiei 
de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării 
subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor 
de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării activităţilor incluse în 
Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial. 

24. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina 
Maria”, Filiala Judeţului Dolj “Fraţii Buzeşti”. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru municipiul Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a Protocolului 
de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Comunitatea Evreilor Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.15. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale destinate închirierii. 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, 
situate în municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru 
locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru 
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 încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

35. Proiect de hotărăre 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. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.04.2017                                                         4                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

36. Proiect de hotărâre privind radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al 
municipiului Craiova asupra imobilului-teren intravilan, situat în municipiul Craiova, 
str.Mihail Kogălniceanu, nr.18. 

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C.    CAPRICORN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, bl.P2. 

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. SOFTRONIC S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Severinului, FN. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie, cu titlu oneros, 
nr.1P/17.11.2015, încheiat între municipiul Craiova şi UNIQA Asigurări 
S.A.Bucureşti-Sucursala Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în pieţele din municipiul Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune şi închiriere având 
ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice şi activităţi conexe 
actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică Craioviţa 
Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de 
învăţământ, grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri sanitare-Şcoala nr.27 
Popoveni”. 

44. Informare cu privire la executarea contractului de asociere nr.17/2002 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A. 

45. Întrebări şi interpelări. 
 

Ordinea de zi este cunoscută. Punctul nr. 9 a fost retras. Vă supun aprobării ordinea 
de zi pentru şedinţa de astăzi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

    În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:   
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 

Craiova, pe trimestrul I al anului 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile,  la data de 31.03.2017. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al 
anului 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
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S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2017. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare, prin atribuire directă, 
a serviciului public de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi 
parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2017. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 
2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 
Craiova, pe anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pentru anul 2017. 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. 
SRL Craiova, pentru anul 2017. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2017. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2017 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2017. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a R.A.T. SRL Craiova.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova, pe anul 2017. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe 
toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap 
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accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, pentru luna mai 2017. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a 
Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea 
acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării 
activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la 
Primul Război Mondial. 

23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
“Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj “Fraţii Buzeşti”. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru municipiul Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al 
anului 2016. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a 
Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.15. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale destinate închirierii. 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situate în municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare 
pentru locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru 
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. 

33. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect 
exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

34. Proiect de hotărăre 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. 
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35. Proiect de hotărâre privind radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al 
municipiului Craiova asupra imobilului-teren intravilan, situat în municipiul 
Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.18. 

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C.    CAPRICORN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.P2. 

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. SOFTRONIC S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Severinului, FN. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie, cu titlu oneros, 
nr.1P/17.11.2015, încheiat între municipiul Craiova şi UNIQA Asigurări 
S.A.Bucureşti-Sucursala Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele din municipiul Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune şi închiriere 
având ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice şi activităţi 
conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică 
Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 

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

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii 
de învăţământ, grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri sanitare-Şcoala 
nr.27 Popoveni”. 

43. Informare cu privire la executarea contractului de asociere nr.17/2002 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A. 

44. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

trimestrul I al anului 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile,  la data de 31.03.2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

31.03.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
trimestrul I al anului 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi  
1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 15.05.2017, ora 
14.00, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2017. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:      
ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania 
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de Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

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

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
O scurtă precizare. Noi, consilierii PNL, vom vota împotriva rectificării bugetare 

întrucât nu modifică semnificativ ponderea între cheltuieli şi investiţii în bugetul 
Craiovei, pe care o considerăm neadecvată, 85% cheltuieli, 15% investiţii, este infim, 
este foarte puţin pentru un oraş care vrea să se dezvolte. Salutăm sponsorizările, suntem 
de acord cu ele, dar a vota acest punct de pe ordinea de zi, ar fi ca şi când am gira bugetul 
pe care tocmai l-am votat îmopotrivă la şedinţa trecută. Vă mulţumim. 

Dl. Primar Genoiu: 
Înţelegem că nu sunteţi de acord cu sponsorizările, că de fapt, asta votăm.  
Dl. Consilier Local Sirop: 
Tocmai am spus că suntem de acord cu sponsorizările. Nu suntem de acord cu 

bugetul în sine, care a fost croit pe 85% cheltuieli şi 15% investiţii. 
Dl. Primar Genoiu: 
Singura rectificare, pentru că noi votăm rectificarea, singurea rectificare este 

prinderea în buget a unor sponsorizări de la nişte şcoli din oraş. D-na Ştefan, vă rog 
frumos, daţi-ne amănunte. 

D-na Director Ştefan: 
Potrivit legii, sponsorizările se evidenţiază în buget după încasare, deci este 

imperativ. Vis a vis de afirmaţia pe care aţi făcut-o şi în comisie ieri, cu ponderea 
cheltuielilor şi dezvoltarea în total buget, care sunt doar 15% faţă de 22% cât am avut în 
anul anterior, vreau să precizez următoarele: 22% , această cotă a fost influenţată de 
încasările proiectelor care s-au derulat pe fondurile Uniunii Europene. În condiţiile 
acestea, nemaiavând astfel de încasări, a fost un buget rezonabil. Mai mult decât atât. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Mi se pare că nu am fost suficient de explicit, dacă nu s-a înţeles. Am menţionat că 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2017, după cum urmează: 

- venituri în sumă de 603.783,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 605.370,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă ( Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu). 
 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri – 816.623,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 822.261,00 mii lei, 

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

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare, prin atribuire 
directă, a serviciului public de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 
staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova.   
Dl. Consilier Local Sirop: 
Aşa cum am specificat şi în şedinţele de comisii, regulamentul este ambiguu pe 

alocuri, iar cum amendamentele noastre nu au fost acceptate, şi cum proiectele legate de 
parcări nu au fost finalizate, noi, consilierii PNL suntem de părere că trebuie întâi să 
asigurăm locuri de parcare şi după aceea abia să ne apucăm să ridicăm maşini. Pentru 
acest motiv vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. 

Dl. Secretar Mischianu: 
Avem raportul modificat la acest proiect, invesrăm punctele de pe proiectul de 

hotărâre în sensul că art. 1 vizează aprobarea regulamentului, art. 2 vizează aprobarea 
caietului de sarcini, după care avem modalitatea de delegare dându-se textelor o nouă 
numerotare.  Cu această modificare v-aş ruga să fie supus votului.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nici eu nu sunt de acord cu această taxă care se va lua pentru ridicarea maşinilor în 

cazul în care proprietarul revine la maşină în timp foarte scurt. De ce să se ia taxă şi să se 
facă procesul verbal dacă a oprit maşina să intre, de exemplu, în farmacie pentru un 
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minut, să ia ceva şi nu are unde parca pentru că ştim foarte clar că ne confruntăm cu 
aceste probleme. Trebuie neapărat şi în primul rând amenzile care se vor da, eu propun să 
se ia o anumită taxă pentru cele care obstrucţionează traficul şi chiar încurcă mersul 
celorlalte maşini şi o altă taxă pentru cele care sunt parcate neregulamentar, pur şi simplu 
care nu incomodează pe nimeni pentru că nu aş vrea să se facă abuzuri în aceste ridicări. 
Vă mulţumesc frumos. 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc şi eu. Aceste chestiuni se regăsesc în regulament, vă reamintesc că 

regulamentul a fost şi în dezbatere publică, astfel încât a existat posibilitatea ca toţi 
cetăţenii să-şi spună punctul de vedere, şi punctele de vedere se regăsesc în cadrul 
regulamentului. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de ridicare, transport şi depozitare a 

vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind serviciul public de ridicare, transport şi 
depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public 
sau privat al municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Se aprobă modalitatea de delegare, prin atribuire directă, a serviciului public de 
ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

Art.4. Se aprobă atribuirea directă a gestiunii serviciului public de ridicare, transport şi 
depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public 
sau privat al municipiului Craiova, către R.A.T. SRL. 

Art.5. Se aprobă Contractul privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a 
serviciului public de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi 
parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, 
încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, pe o perioada de 4 ani, prevăzut 
în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Contractul privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului public 
de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, va intra în 
vigoare în termen de 60 zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 

Art.7.Se aprobă redevenţa anuală de 5%, calculată din valoarea sumelor încasate din 
activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

Art.8.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Contractul privind 
delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului public de ridicare, 
transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

  Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, 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, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Vasile).  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe 
anul 2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
În materialul de şedinţă nu a fost pusă la dispoziţie o statistică privind 

funcţionarea, eventual deficitară care ar justifica foarte clar înfiinţarea acestor posturi, iar 
noi considerăm că feeria asta de înfiinţare de posturi este dăunătoare bugetului Craiovei 
şi direcţiilor care vor fi urmate. Aşadar vom vota împotriva acestui punct. De la 45 de 
posturi se ajunge la 86, se mai înfiinţează un post de director şi alte posturi care sunt pe 
acolo, mi se pare că au o altă tentaţie aceste înfiinţări de posturi şi trebuia justificată mai 
clar necesitatea înfiinţării lor. Pentru acest motiv, vom vota împotrivă.  

Dl. Primar Genoiu: 
Aşa cum ştiţi, ani de zile am avut o problemă legată de modul de încasare a banilor 

de la impozite şi taxe, de aglomeraţia şi de lipsa de personal de acolo. Eu nu zic că s-au 
îndreptat lucrurile în totalitate, dar zic că paşii care s-au făcut sunt semnificativi. Scopul 
pentru care acest serviciu din aparatul primarului a fost transformat în serviciu cu 
personalitate juridică, este pentru a transforma aceste posturi şi a reda Direcţiei de Taxe 
şi Impozite pentru a-şi întări aparatul şi a creşte confortul cetăţenilor la încasare, mai ales 
în perioada maximă de încasare a impozitelor. Vă aduceţi aminte că în permanenţă 
aveam reclamaţii, aveam sesizări pe bună dreptate că din nouă ghişee funcţionează numai 
trei şi tot felul de astfel de lucruri. Între timp s-au deschis şi alte puncte de încasare în 
oraşul Craiova, în speţă încă 5 puncte de încasare în diverse cartiere care, la rândul lor, 
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erau deservite de către o singură persoană potrivit listei de personal. Deci plusul de 
personal, ca să lămurim foarte clar, este acolo. Ceea ce creşte în schema serviciului de 
asistenţă socială, sunt acele funcţii care erau deservite de aparatul primăriei şi care, la ora 
aceasta sunt obligatorii la o societate comercială şi când spun acest lucru, mă refer la 
funcţii de contabilitate, de juridic şi de toate celelalte servicii care erau deservite de 
aparatul primăriei. Acestea sunt modificările care apar şi dacă doriţi amănunte, o să-l rog 
pe dl. secretar să vi le spună. Dar numai în situaţia in care doriţi amănunte în acest sens. 
Scopul acesta a fost şi nu altul, cum insinuaţi dvs.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 2017, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotarâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.213/2016. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 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 în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 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 Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 
abţinere (Voicu).  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Salubritate 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 în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 

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

Art.2. Se mandatează dna.Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
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, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi dna.Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 2 
abţineri (Sirop, Florescu).  
 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale R.A.T. SRL, pentru anul 2017, 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL, să voteze 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, R.A.T. SRL şi dl. Zorilă 
Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Florescu).  
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 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 Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Operei Române Craiova, pentru anul 2017 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Operei Române 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 Opera Română 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  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 Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a R.A.T. SRL Craiova.  
Dl. Secretar Mischianu: 
O chestiune prealabilă, raportul modificat cu structura şi compartimentul 

funcţional din regulamentul de organizare au fost prezentate în comisii. Cu această 
modificare v-aş ruga.  

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

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al R.A.T. SRL, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl.Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL să voteze Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al R.A.T. SRL, aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi 
Creşe 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 în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, 
conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.3 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2013 şi art.2 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.464/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în 
consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 
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Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliul de administraţie 
al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în sensul înlocuirii dnei. 
Răpănoiu Carmen-Luisa, cu dna. Popescu Desdemona, director adjunct al 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul Craiova.  

 Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliul de administraţie 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, în sensul înlocuirii dnei. Răpănoiu Carmen-Luisa, cu dna. Popescu 
Desdemona, director adjunct al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova.  

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

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării 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, pentru luna mai 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2017, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   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; 
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- 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 aprilie 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs 

a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea 
acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii 
nr.34/1998, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă procedura de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare, în vederea 
acordării subvenţiilor din bugetul local, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru 
fiecare din criteriile de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul 
local, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. (1) Se aprobă termenul de 30.06.2017, ora 14,00, pentru depunerea documentaţiei 
de solicitare a subvenţiei de la bugetul local, aferentă lunilor iulie-decembrie 
2017; 

             (2)  Termenul prevăzut la alin.1 va fi anunţat într-un ziar de largă circulaţie la 
nivel local. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.155/2016 şi nr.187/2016. 
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Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi membrii comisiei vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării 
activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului 
de la Primul Război Mondial. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Pe data de 29 aprilie este Ziua Veteranilor de Război. Profit de microfonul 

Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a le ura veteranilor de război un sincer 
„la mulţi ani!”, puţinilor veterani de război care mai sunt în viaţă. Este vorba de veteranii 
în special din cel de-al doilea război mondial. Cred că pentru fiecare dintre noi, Ziua 
Veteranilor de Război este un prilej să apreciem mai mult pacea, să le acordăm respectul 
cuvenit celor care au luptat pentru ca România să arate astăzi aşa cum o vedem cu toţii, o 
ţară liberă, o ţară independentă aflată în Uniunea Europeană, în Nato, şi în toate 
structurile europene. Le urez încă o dată „La mulţi ani!” şi sunt întru totul de acord, cu 
beneficiile sociale, să le spunem aşa, punctul de pe ordinea de zi, acordate veteranilor de 
război. 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumim şi noi. Consiliul Local se alătură urărilor dvs. de „La mulţi ani!” 

pentru veterani şi le mulţumim pentru ceea ce au făcut pentru ţara noastră. Supun la vot 
proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, 

sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării activităţilor incluse în 
Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război 
Mondial, constând în câte un pachet cu alimente pentru fiecare eveniment în 
parte, ce va conţine: 2 l ulei, 2 kg zahăr, 2 kg făină, 1 kg orez, 1 kg mălai, pentru 
categoriile de persoane prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare în vederea distribuirii pachetelor cu alimente, sunt asigurate 
din bugetul local, Cap.68.02, Subcapitolul 68.02.50. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor “Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj “Fraţii Buzeşti”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Naţională Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”, având ca obiect 
organizarea unor activităţi cu ocazia „Zilei Eroilor-Înălţarea Domnului”, în data 
data de 25 mai 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  

            Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 10.000 
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi 
include editare revistă "Oltenia Eroică" (acestea se vor distribui gratuit în şcoli, 
unităţi militare, instituţii de cultură etc), redactarea de invitaţii, programe, 
diplome, confecţionare plachete omagiale, achiziţie coroane flori, transport 
pentru deplasarea delegaţiei la Mausoleul de la Mărăşeşti, masă etc.  

         Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

            Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj 
„Fraţii Buzeşti” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 
abţinere (Florescu).   
 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor pentru municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, 

prevăzut 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.120/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie 
Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II 
al anului 2016. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Compartimentul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie 
Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a 
Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea 
Evreilor Craiova, pe perioada 10.05.2017-10.05.2018, conform actului adiţional 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre.  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, 
sc.2, ap.15. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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  Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii,către Drăgoi Liliana Nina, a locuinţei 
sociale, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.15. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta 
hotărâre, în cuantum de 50,95 lei. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi  Drăgoi Liliana Nina or aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale destinate închirierii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 6 locuinţe sociale, către persoanele 

prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la pct.6 din anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.1-5 din anexa la prezenta 
hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 16 locuinţe pentru tineri, construite 

prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, situate în municipiul Craiova, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi persoanele prevăzute în art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

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

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de vânzare-
cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru 
Locuinţe. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Suntem întru totul de acord cu acest punct pentru vânzarea locuinţelor ANL şi mă 

bucur că după mai multe luni, noi insistăm pentru acest proiect încă din toamnă, aţi decis 
să-l includeţi pe ordinea de zi. Sunt foarte mulţi oameni care aşteaptă această vânzare a 
locuinţelor ANL şi mă bucur că în sfârşit s-a ţinut cont de punctul de vedere al nostru şi a 
fost inclus pe ordinea de zi acest punct, deşi legislaţia permite de mai mult timp. Vă 
mulţumesc.  

Dl. Primar Genoiu: 
Eu aş vrea să-i mulţumesc pentru acest punct în primul şi în primul rând colegului 

meu Adi Cosman şi Direcţiei de Patrimoniu pentru că, aşa cum ştiţi, voinţa şi dorinţa de 
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a vinde aceste locuinţe a fost dintotdeauna. Ceea ce este o problemă la nivel naţional, 
este cadastrarea şi intabularea acestor apartamente spre a putea fi vândute pentru că sunt 
cheltuieli foarte mari şi eforturi foarte mari. Numai prin munca şi insistenţa lui Adi 
Cosman împreună cu oamenii din departamentul patrimoniu, cadastriştii de acolo care au 
făcut aproape în afara programului aceste lucruri având totodată şi alte zeci de lucrări de 
realizat, nefiind un serviciu specializat în acest sens, s-a putut ajunge în acest stadiu. Sper 
că nu ne vom opri aici şi în continuare vom putea să mergem mai departe, Adi, şi cu 
celelalte blocuri şi să nu ne oprim. 

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

Art.1. Se aprobă contractul cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin 
Agenţia  Naţională pentru Locuinţe, cu plata integrală, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă contractul cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin 
Agenţia  Naţională pentru Locuinţe, cu plata preţului în rate, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.140/2012 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, precum şi a locuinţelor proprietate privată a Municipiului Craiova. 

Art.4. 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune 
pentru 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 în ansamblu. 
   Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.10.2019, a duratei contractului de 

concesiune nr. 343/01.05.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Muliu Stela, 
ce are ca obiect terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr.54), situat în str. Constanţa nr.45I (fostă Tarlaua 
51, Parcelele 12, 13). 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.10.2019, a duratei contractului de 
concesiune nr. 346/01.05.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Bibilică 
Ileana, ce are ca obiect terenul care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr.10), situat în str. Constanţa nr.47K 
(fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.3. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.10.2019, a duratei contractului de 
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concesiune nr. 348/02.05.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Matei Ileana, 
ce are ca obiect terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 56), situat în str. Constanţa nr. 45K (fostă 
Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.4. Se aprobă prelungirea, prelungirea până la data de 31.10.2019, a duratei 
contractului de concesiune nr. 351/02.05.2012 încheiat între Municipiul Craiova 
şi Popescu Sonia Cristina, ce are ca obiect terenul care aparţine domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr. 42), situat în str. 
Constanţa nr. 68D (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.5. Se împuterniceşte Primarului Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de prelungire a contractelor de concesiune prevăzute la art.1- 4 din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. 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.7. 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

33. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca 
obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Craiova şi Dr. Popescu Veronica, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str. Horia, nr.5, în suprafaţă de 19,94 mp., până la finalizarea procedurii 
de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

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

    Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dr.Popescu Veronica vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
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34. Proiect de hotărăre 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 în ansamblu. 
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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

35. Proiect de hotărâre privind radierea înscrierii privitoare la dreptul de 
proprietate al municipiului Craiova asupra imobilului-teren intravilan, situat 
în municipiul Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.18. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
  Art.1.Se aprobă radierea  înscrierii privitoare la dreptul de proprietate  al municipiului 

Craiova asupra imobilului-teren intravilan  situat în str.Mihail Kogălniceanu nr.18, 
înscris în Cartea Funciară nr.207414 a UAT Craiova, având nr.cadastral 13917. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în vederea reprezentării Municipiului  Craiova în faţa notarului public şi a 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru radierea  înscrierii 
privitoare la dreptul de proprietate  al Municipiului Craiova asupra imobilului-
teren identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
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36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. CAPRICORN S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.P2. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

CAPRICORN S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 324 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.P2, 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. S.C. CAPRICORN S.R.L. 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 S.C. CAPRICORN S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. SOFTRONIC S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, FN. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

SOFTRONIC S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 2325 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, FN, 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. 
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Art.4. S.C.SOFTRONIC S.R.L. 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 S.C.SOFTRONIC S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie, cu titlu 
oneros, nr.1P/17.11.2015, încheiat între municipiul Craiova şi UNIQA 
Asigurări S.A.Bucureşti-Sucursala Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie, cu titlu oneros, 

nr.1P/17.11.2015, încheiat între municipiul Craiova şi UNIQA Asigurări 
S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova, care are ca obiect asigurarea dreptului de 
folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 505 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, în sensul înlocuirii părţii contractante UNIQA 
Asigurări S.A. Bucureşti Sucursala Craiova, cu Biţînă Geta, pentru patrimoniul 
afectat activităţii profesionale intitulat BIŢÎNĂ GETA INTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr.1P/2015. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.155/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi Taxe, 
UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova şi Biţînă Geta vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, 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 în ansamblu. 
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Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiilor  identificate la 
art.1, conform anexelor nr.2-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele de 
sarcini, în vederea închirierii spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.6-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.216/2016 referitoare la aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova, pentru anul 2017. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze 
contractele de închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune şi 
închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale 
stomatologice şi activităţi conexe actului medical, situate în municipiul 
Craiova, Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractelor de concesiune şi închiriere având ca obiect 

spaţiile cu destinaţia cabinete medicale stomatologice şi  activităţi conexe actului 
medical, respectiv tehnică dentară şi activităţi de radiologie, situate în municipiul 
Craiova, Policlinica Stomatologică  Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41, în 
sensul modificării suprafeţelor concesionate/închiriate,  conform  anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la 
contractele de concesiune şi închirirere prevăzute la art.1 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. 238/2004, 85/2006, 
337/2013, 691/2013 şi nr.183/2014. 

  Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâe 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 în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

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

prezenta hotărâre; 
b) modificarea elementelor de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

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

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 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, nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

               Art.3. 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 
cu spaţii de învăţământ, grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri 
sanitare-Şcoala nr.27 Popoveni”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de învăţământ, grădiniţă cu 
program normal cu o grupă şi grupuri sanitare – Şcoala nr.27 Popoveni”-varianta 
maximală, având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei     - 1.173,653 mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     260,095 mii euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 922,477 mii lei  
     respectiv                                                 204,432 mii euro 
    Capacităţi(în unităţi fizice şi valorice) 
     ADC reabilitată şi modernizată            =128,00 mp. 
              - valoare lucrări C+I/mp., fără TVA:         1.759 lei/mp. (389,8 euro/mp) 
     ADC extindere                                    =178,00 mp. 
             - valoare lucrări C+I/mp., fără TVA:          2.282 lei/mp. (505,8 euro/mp) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 12 luni  
             (1 euro=4,5124 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 hotărâe a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

43. Informare cu privire la executarea contractului de asociere nr.17/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A. 
Dl. Preşedinte: 
Fiind o informare care s-a făcut către toţi consilierii, are caracter de informare, nu 
se supune la vot.  

 
 

44. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Aş vrea să fac o scurtă intervenţie referitoare la această informare de la punctul 

anterior. În ultimul timp am observat un dialog între reprezentanţii societăţii, cei care 
deţin sau administrează groapa de gunoi şi Primăria Craiova, atât puncte de vedere ale 
dânşilor cât şi ale Primăriei Craiova, în presă. Consider eu că pentru interesul 
craiovenilor şi pentru o bună colaborare vă solicit executivului să le transmită celor de la 
Ecosud în scris invitaţia de a participa la dialog în cadrul comisiilor de specialitate ale 
consiliului local pentru că suntem, până la urmă, trei actori implicaţi. Atât Instituţia 
Consiliului Local, cât şi societatea respectivă şi executivul. Primim informări atât 
deoparte, cât şi de alta. Pentru o bună conclucrare, trebuie să stăm să discutăm, să 
analizăm şi să gândim in interes cetăţenesc. De aceea, vă rog să-i invitaţi în scris să 
participe, să dialogăm, să ascultăm părerile atât a executivului, cât şi a dânşilor şi să luăm 
decizia cea mai bună pentru oraşul nostru. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Exact pe acest subiect aş dori să fac şi eu o propunere. În primul rând apreciez ca 

un lucru pozitiv faptul că Primăria Craiova aduce la cunoştinţa consilierilor municipali 
toate negocierile care au loc între Ecosud şi conducerea Primăriei Craiova.  Că trebuie să 
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recunoaştem, până acum au fost puţin ţinute la secret aceste discuţii şi nu cred că este 
bine pentru Craiova şi pentru craioveni. Propunerea mea este ca Ecosud să vină să 
discute direct în consiliul local. Nu exclud că ar fi o poziţie şi o idee foarte bună şi cea a 
colegului Vasile Marian de a invita într-o primă etapă la discuţii în comisii, dar este bine 
aici public să discutăm că există o îngrijorare a craiovenilor în legătură cu posibilitatea 
de a nu se mai ridica gunoiul şi, vă daţi seama, vine vara, sper să nu ajungă şi Craiova 
cum a ajuns Napoli, spre exemplu, un oraş sub imperiul gunoaielor şi aici este foarte 
importantă atitudinea pe care o avem atât noi, dar şi societatea Ecosud.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu vreau să vă rog frumos să treceţi pe site-ul primăriei date despre parcarea de la 

teatru, întrucât sunt solicitări de la locuitori din afara Craiovei să vină să parcheze 
undeva, să-şi lase maşina plecând de la aeroportul nostru care s-a dezvoltat foarte mult în 
ultimul timp şi sunt foarte multe plecări şi sosiri. Ei vor să-şi lase maşina într-o parcare 
acoperită. Nu scrie niciunde cât costă pe zi, cum pot să acceseze, cum pot să plătească. 
Acest lucru vreau să vă rog şi eu să-l treceţi şi dvs. 

Dl. Primar Genoiu: 
         Via a vis de primele două întrebări sau interpelări pentru că sunt în acelaşi context, 
vreau să specific faptul că astăzi a fost pe ordinea de zi această informare, informare 
trimisă încă de săptămâna trecută către toţi consilierii cu ceea ce se întâmplă în discuţiile 
dintre primărie şi SC Ecosud. Dorinţa de a transmite în presă anumite aspecte, nu a fost a 
noastră, a fost ca un răspuns la articolele sponsorizate şi transmise de către firma Ecosud 
şi care aveau caracterul de a dezinforma cetăţenii oraşului Craiova. De asta am simţit 
nevoia să transmitem un punct de vedere al primăriei, oficial care să cuprindă o parte din 
aspectele legate de aceste discuţii. Vreau să specific încă o dată, există o singură discuţie 
în cadrul primăriei vis a vis de solicitarea Ecosud de majorare a tarifului. Restul nu sunt 
discuţii. Restul lucrurilor legate de investiţii, de asigurarea capacităţilor de depozitare, de 
tot ceea ce se întâmplă via a vis de celula A6 şi 5 sunt obligaţii contractuale ale 
Ecosudului. Singura discuţie care este la ora aceasta şi vreau să fac această precizare, 
este pentru prima dată din toată istoria acestui contract când preţul trebuie să fie 
fundamentat. Deci nu este o discuţie ca la piaţă, acesta este tariful de care avem noi 
nevoie de mâine. Este o fundamentare şi din luna ianuarie sunt zeci de mail-uri, o mare 
parte din corespondenţă v-am pus-o la mapă între primărie şi societate, în care s-au făcut 
observaţii pe marginea fundamentării incorecte. Nu s-au cerut decât în toată această 
perioadă decât justificări, justificări, justificări. Sunt inadvertenţe în această 
fundamentare, sunt lucruri care nu sunt corecte şi în acest moment există o nouă adresă 
trimisă de către primărie prin care se solicită alte documente în susţinerea fundamentării, 
care nu sunt puse la dosar, chiar dacă sunt 4000 de file, şi încă nu avem răspunsul primit, 
dar vreau să aveţi garanţia că nu vom face decât ceea ce este corect. N-am spus niciodată 
că sunt împotriva majorării tarifului. Sunt împotriva nefundamentării tarifului. Tariful 
poate să fie majorat, poate să fie diminuat, poate să fie ţinut în funcţie de ce iese din acea 
fundamentare. În fundamentare, să vorbim clar, este contabilitate, este matematică, nu ne 
jucăm cu legea. Ceea ce este clar, este clar, ceea ce nu este clar se scoate din orice 
fundamentare. Nu putem discuta, haideţi să prindem şi pe aia şi pe aia, ce n-am prins ani 
de zile. Poate că de aici apare această presiune mediatică şi tot ceea ce se întâmplă din 
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faptul că este pentru prima dată când se solicită o fundamentare după lege. Asta este 
noutatea, asta este ceea ce se întâmplă la ora asta, restul sunt lucruri care nu au niciun 
caracter conflictual, sunt obligaţii de o parte şi de cealaltă pe care trebuie să şi le asume 
fiecare. Eu pot să vă garantez la ora asta că toate obligaţiile pe care le-a avut primăria au 
fost respectate şi vă invit să participaţi ca să dăm la o parte şi problema discuţiei, ori la 
comisii, ori în plen, să  participaţi mâine la întâlnirea pe care a stabilit-o aparatul 
primăriei cu Ecosud de la ora 11 la sediul primăriei, deci oricine din consilieri sunteţi 
invitaţi să participaţi la această întrunire, unde într-adevăr sunt lucruri şi cu caracter 
confidenţial pentru că datele ce ţin de contabilitatea firmei, datele ce ţin de cheltuielile 
firmei, de fundamentarea preţuluzi, sunt date confidenţiale şi  ele nu pot să fie făcute 
public şi discutate în plen cum a solicitat altcineva. 
     Referitor la solicitarea d-nei Ungureanu, am primit-o şi eu, mulţumesc presei pentru 
că una dintre colegele noastre din presă m-a atenţionat. Într-adevăr, era solicitarea unui 
cetăţean dintr-o localitate mai îndepărtată care spunea că pleacă săptămânal la Londra şi 
vrea să-şi lase maşina în parcare, şi din parcare să meargă la aeroport, dar să ştie că o 
găseşte. Din momentul acela au apărut pe site-ul primăriei şi cjhiar sunt, mi-a confirmat 
chiar acum Claudiu Popescu, sunt pe site-ul primăriei toate informaţiile legate de 
parcare. Cred că este vorba de vreo săptămână, zece zile. 
 Dl. Director Popescu: 
 A fost publicată pe  19 aprilie şi toate informaţiile se regăsesc la rubrica utile. Este 
o rubrică destinată parcărilor cu plată. 
 Dl. Primar Genoiu: 
 Ceea ce pot eu să vă mai spun,  avem în discuţii cu city managerul, cu dl. Sorin 
Manda am discutat această problemă, am discutat cu cei de la Direcţia Servicii Publice, 
avem la ora aceasta un studiu de trafic şi vrem să îmbunătăţim cu toate că ştiţi că este 
dificil pentru că nu este teritoriul oraşului Craiova, dar modul de plecare şi de sosire la 
aeroport  este foarte foarte urât. Problema este alta că acea zonă nu este teritoriul 
Craiovei începând de la sensul giratoriu de la intersecţia cu centzura de nord şi până la 
aeroport deja nu este teritoriul nostru, dar încercăm să găsim soluţii prin studiul de trafic 
care se face la ora aceasta să putem să asigurăm mijloace de transport în comun pentru că 
este aberant la traficul care s-a creat în acest moment pe aeroportul din Craiova să nu 
avem toate aceste facilităţi de transport în comun, dar legislaţia de multe ori rămâne în 
urma evoluţiei. Cam acestea sunt răspunsurile, eu vă mulţumesc şi vă doresc un weed-
end frumos la toată lumea.                         
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 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.04.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 

Radu Marinescu Ovidiu Mischianu 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


