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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.05.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
        Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, 1 loc este vacant şi sunt 
prezenţi 26 de consilieri. 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 şedinţele anterioare. La acest moment avem fără control de 
legalitate Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2017 care vizează organigrama Filarmonicii 
Oltenia dinşedinţa ordinară din 30.03.2017.  Pentru şedinţa ordinară din 27 aprilie 2017 u 
au fost adoptate 42 de hotărâri, toate temeinice şi legale la acest moment. Pentru şedinţa 
de îndată din 23 mai 2017 unde a fost adoptate 2 hotărâri, legale şi temeinice prin 
exercitarea controlului de tutelă. De asemenea, daţi-mi voie să vă supun votului dvs. 
procesele-verbale ale şedinţei ordinare din data de 27.04.2017 şi al şedinţei de îndată din 
data de 23.05.2017. 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. 3603/19.05.2017, 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 25.05.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului Craiova 

pe anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale R.A.T. SRL. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., pe anul 2016. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pe anul 2016. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

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

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Direcţiei  Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiul Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, dlui. Academician Prof.Univ.Dr. Basarab Nicolaescu. 

15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, dnei. Daniela Crăsnaru-scriitor. 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, dlui. Valeriu Dogaru actor al Teatrului „Marin Sorescu”. 

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, caporalului Marius-Cristian Cănuci. 

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, Părintelui Mihalache Tudorică. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul proiectului-
program “Ziua Municipiului Craiova 2017”- ediţia a XXI-a, care se va desfăşura în 
perioada 29 mai-04 iunie 2017. 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi profesorii 
îndrumători. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Sportivă Pro EFS Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federaţia 
Română de Handbal, în vederea susţinerii meciului de handbal masculin România-
Belarus. 

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
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desemnarea administratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de accesare 
a liniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje. 

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi. 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017. 

26. 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, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2017. 

27. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea 
procedurii de acordare a unor înlesniri la plată. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H 8, sc.1, ap.8. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru 
tineri destinate închirierii. 

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

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.353/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Haralambie Gheorghiţa 
Danusia. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.257/01.04.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
General Investment S.R.L. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini 
şi a Documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a bunului-
imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor spaţii.                                            

36.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Sport Club Municipal 
Craiova, a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Centrală din municipiul Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al  Municipiului Craiova. 
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39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public al  Municipiului Craiova.  

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a 
Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. 

42. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut în anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la modificarea 
contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian Construction 
Group Investment România S.R.L. 

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a 
Business Centre Sud Craiova. 

44. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova. 
45. Întrebări şi interpelări. 

 
 

Supun aprobării dvs. ordinea de zi aşa cum o cunoaşteţi întrucât aceasta a fost 
discutată şi în cadrul comisiilor de specialitate. Cine este pentru ordinea de zi a şedinţei 
ordinare de astăzi? Votat cu unanimitate de voturi. 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 

Craiova pe anul 2016. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale R.A.T. SRL. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., pe anul 2016. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pe anul 2016. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

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

la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2017. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2017. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei  Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiul Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, dlui. Academician Prof.Univ.Dr. Basarab Nicolaescu. 

15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, dnei. Daniela Crăsnaru-scriitor. 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, dlui. Valeriu Dogaru actor al Teatrului „Marin Sorescu”. 

17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, caporalului Marius-Cristian Cănuci. 

18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, Părintelui Mihalache Tudorică. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul proiectului-
program “Ziua Municipiului Craiova 2017”- ediţia a XXI-a, care se va desfăşura 
în perioada 29 mai-04 iunie 2017. 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi profesorii 
îndrumători. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Sportivă Pro EFS Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federaţia 
Română de Handbal, în vederea susţinerii meciului de handbal masculin România-
Belarus. 

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
desemnarea administratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de 
accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje. 

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi. 

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017. 
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26. 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, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2017. 

27. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea 
procedurii de acordare a unor înlesniri la plată. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H 8, sc.1, ap.8. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii. 

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

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.353/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Haralambie Gheorghiţa 
Danusia. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.257/01.04.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
General Investment S.R.L. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de 
Sarcini şi a Documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a 
bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor 
spaţii.                                              

36.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Sport Club Municipal 
Craiova, a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Centrală din municipiul Craiova. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor bunuri 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun 
a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. 
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42. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut în anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la modificarea 
contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian 
Construction Group Investment România S.R.L. 

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Business Centre Sud Craiova. 

44. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul 
Craiova. 

45. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului 
Craiova pe anul 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 situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul contabil, 

contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia 
modificărilor în structura activelor/capitalurilor, anexe la situaţiile financiare, 
conturile de execuţie bugetară) şi a raportului de performanţă pe anul 2016, 
prevăzute în anexele nr.1-20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 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 situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016, prevăzute în anexa (pag.1-68) 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale R.A.T. SRL. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare ale R.A.T. SRL, pe anul 2016, prevăzute în anexa (pag.1-
63) 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 situaţiilor financiare 
anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2016. 

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pe anul 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 situaţiile financiare anuale-bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016, 
prevăzute în anexa (pag.1-63) care face 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 
situaţiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016, 
aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Sirop).  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 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 situaţiile financiare anuale-bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia 

modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note explicative 
la situaţiile financiare, ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2016, 
prevăzute în anexa (pag.1-45) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze situaţiile 
financiare anuale, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Am o mare problemă pentru că, în primul rând, dacă vrea cineva de la Serviciul 

Juridic să ne explice ce s-a întâmplat cu prejudiciul constatat în valoare de 400 mii lei pe 
care noi, primăria, din banii craiovenilor, trebuie să-l plătim acestei societăţi căreia i s-a 
dărâmat o construcţie care era pe proprietate privată, nu era pe proprietatea statului, au 
câştigat în instanţă şi, după cum se vede şi din raport, prin care s-a trimis către 
municipiul Craiova raportul de către Stănoiu Constantin Daniel, executor judecătoresc, în 
baza titlului executoriu constând în sentinţa civilă nr. 2427 din 11.12.2015 pronunţată de 
Tribunalul Dolj şi Decizia nr. 1597 din 28.04.2016, pronunţată de Curtea de Apel. Vreau 
să se ia măsuri şi să se plătească de către cei vinovaţi acest prejudiciu, în niciun caz de 
nou, care suntem nevinovaţi în această problemă. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc şi eu şi, întrucât este o chestiune juridică, o să-l rog pe dl. Secretar să 

vă răspundă la această chestiune.  
Dl. Secretar Ovidiu Mischianu: 

Vă răspund la această întrebare. Este vorba de dispoziţiile Codului de Procedură Civilă 
care statuează în art. 622 că orice hotărâre judecătorească se duce la îndeplinire în 
principal pe cale amiabilă, iar în caz de nevoie, prin apelarea la un executor judecătoresc, 
statul exercitându-şi această forţă coercitivă. Litigiul vizează demolarea unei construcţii 
provizorii în zona pieţei din Craioviţa. A fost contestată în instanţă dispoziţia prin care a 
fost demolată, terenul este în continuare al municipalităţii, însă nu am avut cunoştinţă la 
acel moment de existenţa actelor de provenienţă pe construcţie, încheiate, din câte îmi 
aduc aminte între SC Alia şi  SC KENY Impex SRL. Litigiul este finalizat, avem 
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hotărâre judecătorească, iar Ordonanţa 22 ne obligă ca în termen de 6 luni de zile de la 
momentul în care suntem investiţi cu punerea în executare a unui titlu executoriu, să 
solicităm rectificarea bugetară astfel încât titlul să fie dus la îndeplinire pe cale amiabilă.  
 Dl. Preşedinte: 
 Cred că suntem cu toţii de acord că hotărârile judecătoreşti trebuie să fie respectate 
şi puse în executare. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Privind punctul nr. 6 mi-a atras atenţia raportul întocmit de Direcţia Economico-
Financiară. Un raport pe o jumătate de pagină care este atât de vag încât un om obişnuit 
nu înţelege nimic din acest raport. A fost necesar să solicităm informaţii suplimentare în 
şedinţele de comisii, să întrebăm diverse persoane care au cunoştinţă despre situaţie ca să 
înţelegem şi noi despre ce este vorba în acest raport. El poartă semnătura unor persoane 
cu atribuţiuni importante în primăria Craiovei, vă rog frumos să nu mai semnaţi cu atâta 
uşurinţă documente care nu spun nimic practic. Nu vreau să spun mai mult despre intenţii 
sau lipsa intenţiilor, dar atrag atenţia asupra acestui lucru care se repetă, adică la mai 
multe puncte de pe ordinea de zi a şedinţelor noastre de conbsiliu local întâlnim rapoarte 
incomplete, rapoarte confuze, rapoarte lapidare foarte scurte ca şi cum ar fi ceva foarte 
simplu să dai 80 mii euro din bugetul Craiovei, pe o jumătate de pagină este suficient să 
motivezi acest lucru. 
 Dl. Preşedinte: 
 O să-l rog pe dl. Secretar să vă lămurească în această chestiune.  Un singur lucru 
aş vrea să spun şi eu. Adeseori concizia este necesară atât în actele normative cât şi în 
redactarea rapoartelor. Esenţial este ca informaţia să fie acolo şi apoi în comisie o 
preluăm cu toţii, o discutăm, o lămurim, ceea ce s-a şi întâmplat. Deci nu neapărat 
trebuie să reproşăm concizia unor rapoarte. Îl rog pe dl. Secretar să vă dea detalii.  
 Dl. Secretar Ovidiu Mischianu: 
 Cadrul legal şi de reglementare a întocmirii raportului de specialitate care are ca şi 
consecinţe investirea raportului dvs. cu aprobarea unei hotărâri de consiliu este dat de 
dispoziţiile art. 44 din Legea 215/2001. În acelaşi context vine legea specială, 273/2006 
şi raportul de specialitate al Direcţiei Economice întruneşte toate criteriile de legalitate. 
Este prezentată starea de fapt, este prezentat temeiul juridic, iar reluarea din notele de 
fundamentare ale compartimentelor de resort care justifică fundamentarea bugetară, nu 
cred că este utilă a fi reluată în raportul de specialitate. Deci raportul redă pe scurt 
consecinţa notelor de fundamentare şi prezintă temeiul juridic al acestuia. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Eu nu am solicitat un răspuns, a fost doar o constatare de-a mea.  
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Consilierii PNL vor vota în concluzie împotriva acestei rectificări bugetare, aşa 
cum am votat şi la precedenta rectificare în primul rând pentru că ponderea cheltuieli faţă 
de investiţii este foarte disproporţionată, adică 85% cheltuieli, 15% investiţii, cum am 
mai specificat şi atunci, dar în acelaşi timp raportul acesta ni se pare incomplet, adică nu 
este suficient de lămuritor, să zic aşa. 
 Mai am o întrebare vis a vis de problema de la SCM unde se solicită prin adresa 
1228, 61 mii lei, sumă necesară pentru plata unor drepturi salariale câştigate în instanţă. 
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Din nou vrem să ştim acolo cine a greşit şi de ce plătim noi pentru greşelile altora. Adică 
din moment ce şi-a câştigat un om dreptul în instanţă înseamnă că s-au întâmplat nişte 
erori pe acolo. Vrem să ştim cine şi în ce condiţii, adică dacă există vreun presupus abuz 
sau ce s-a întâmplat acolo de trebuie să scoatem din nou din bugetul Craiovei 61 mii lei.  
 În acelaşi timp, referitor la acest buget, mă aşteptam să văd, am aflat din presa 
locală că în planul de investiţii pe 2017 este prinsă reabilitarea Colegiului carol cu o 
sumă pe care când am discutat acum 2 luni despre buget s-a explicat foarte clar de către 
fostul primar actualmente demisionar că nu sunt bani. Atunci de ce am mai depus pe 
SEAP un plan de investiţii că reabilităm Colegiul Carol, când, de fapt, noi am bugetat 
decât un studiu de fezabilitate şi ni s-a explicat acum două luni că nu sunt bani pentru 
mai mult decât atât pentru un studiu de fezabilitate şi revin cu întrebarea care se află 
probabil pe buzele tuturor cetăţenilor când? Aşteptăm să cadă pe noi?  
 Dl. Preşedinte: 
 Vă mulţumesc, dl. consilier. După cum a răspuns anterior şi dl. Secretar 
informaţiile au fost cuprinse în rapoartele care au fost analizate în comisii, dacă apreciaţi 
că este incomplet aţi avut posibilitatea la comisii să solicitaţi lămuririle, cum au făcut-o şi 
alţi colegi de-ai dvs. când a fost cazul. O rog pe d-na Predescu să ia cuvântul. 
 D-na Consilier Local Predescu: 
 Aceasta era problema pe care vroiam să o ridic. Noi am avut comisiile de la 
începutul acestei săptămâni. Am participat la lucrările a două comisii. La aceste proiecte 
nimeni nu a ridicat niciun fel de obiecţie mai ales cu privire la raport. Ca să fim de bună 
credinţă, pentru că din partea PNL-ului, sunt persoane care au exerciţiul unor mandate 
anterioare, ştim cu toţii că aceste chestiuni formale de completare de raport, de lămuriri 
cu privire la cuprinderea unor sume pentru ceva anume ş.a.m.d., toate se discută în 
comisii. De ce nu se discută în comisii? Fie pentru că nu venim la comisii, iar dacă 
venim, avem o participare formală. Şi atunci numai pentru a arunca cu praf în ochi, 
venim şi aruncăm direct în şedinţa de plen toate aceste probleme? Să  fim de bună 
credinţă. Dacă vrem să construim ceva, atunci ne comportăm ca atare.  
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Vrem să construim Colegiul carol. 
 D-na Consilier Local Predescu: 
 Da. Şi este o prevedere pozitivă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Eu zic să luaăm partea pozitivă a lucrurilor, că se intenţionează acest lucru şi se va 
şi face. Cine este pentru acest punct de pe ordinea de zi? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2017, după cum urmează: 
        - venituri în sumă de 605.013,00 mii lei, 

- cheltuieli în sumă de 606.600,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e şi nr.4-6 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 hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 

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

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

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

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2017, după 
cum urmează: 
a) total venituri-71.871,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
71.121,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-73.792,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 73.042,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 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.75/2017. 

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

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

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

cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri –11.195,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –11.195,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.79/2017. 
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Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

9. 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-819.167,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli-824.805,00 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 hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 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 Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” 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 Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” 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 
Municipal „Filantropia” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea 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.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului 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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2017. 

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

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

 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei  Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice 

Comunitare de Asistenţă Socială a 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.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 Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 

 
14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, dlui. Academician Prof.Univ.Dr. Basarab Nicolescu. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

dlui. Academician Prof. Univ. Dr. Basarab Nicolescu-în semn de preţuire 
faţă de realizările ştiinţifice, didactice şi literare, pentru întreaga activitate 
dedicată evoluţiei, dezvoltării şi promovării culturii româneşti, precum şi 
pentru meritul de a fi reunit volume, ziare, reviste, fresce lăsate în urmă de 
generaţia exilului. 

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

 
15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, dnei. Daniela Crăsnaru-scriitor. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

dnei. Daniela Crăsnaru-scriitor, pentru excepţionala activitate literară, 
pentru rezultatele deosebite şi pentru promovarea culturii şi diplomaţiei 
româneşti peste hotare. 

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, dlui. Valeriu Dogaru actor al Teatrului „Marin 
Sorescu”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

dlui. Valeriu Dogaru-actor al Teatrului „Marin Sorescu”, pentru 
excepţionala activitate, pentru contribuţia de peste o jumătate de secol adusă 
teatrului românesc, pentru dăruirea şi talentul puse în slujba artei scenice şi a 
spectacolului. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, caporalului Marius-Cristian Cănuci. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

Caporalului Marius-Cristian Cănuci-pentru întreaga activitate în serviciul 
militar, pentru curajul, sacrificiul şi devotamentul, demonstrate faţă de 
naţiune şi comunitate. 

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

 
18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, Părintelui Mihalache Tudorică. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

Părintelui Mihalache Tudorică - pentru excepţionala carieră literară, pentru 
întreaga activitate dedicată evoluţiei, spiritului creativ şi promovării culturii. 

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

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul 

proiectului-program “Ziua Municipiului Craiova 2017”- ediţia a XXI-a, care se 
va desfăşura în perioada 29 mai-04 iunie 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 manifestările cuprinse în cadrul proiectului-program “Ziua Municipiului 

Craiova 2017”- ediţia a XXI-a, care se vor desfăşura în perioada 29 mai-04 iunie 
2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat media cu instituţiile partenere 
media pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă încheierea contractelor de parteneriat cu instituţiile şi alte entităţi 
(asociaţii, artişti locali, etc.) partenere pentru organizarea evenimentului prevăzut 
la art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă încheierea contractelor de sponzorizare pentru organizarea 
evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.4 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele 
prevăzute la art.2, 3 şi 4 din prezenta hotărâre. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.04.2017                                                         17                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi 
profesorii îndrumători. 
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 din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 111.000 

lei net pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate excepţionale la 
diferite materii, la fazele naţionale ale concursurilor şcolare din anii şcolari 2015-
2016 şi 2016-2017, precum şi a profesorilor îndrumători, prevăzuţi în anexele 
nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (echivalentul unui premiu 
este de 1.000 lei net). 

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

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

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat 

între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia Sportivă Pro EFS 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 alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 14.000 lei, 

în vederea organizării Campionatului Naţional Universitar de Futsal Feminin 
2017, în perioada 26-28 mai 2017. 

        Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Sportivă Pro EFS Craiova, 
în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.      

        Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
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şi Asociaţia Sportivă Pro EFS Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat 

între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Federaţia Română de Handbal, în vederea susţinerii meciului de handbal 
masculin România-Belarus. 
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 Federaţia Română de Handbal, în 
vederea susţinerii meciului de handbal masculin România-Belarus, în perioada 
09-16 iunie 2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 64.250 
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

         Art.3. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.      

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

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

 
 
23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova 

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
desemnarea administratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de 
accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje. 
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 Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 

Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., desemnarea dlui. Butari Mihai Vlad, administrator al societăţii, să iniţieze 
demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de 
utilaje. 
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Art.2. Achiziţia utilajelor se va realiza din fondurile S.C.Salubritate Craiova S.R.L., prin 
contract de leasing financiar. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihail Vlad şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 2 
abţineri (Sirop,Cosman).  
 

 
24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi. 
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 tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare stradală, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare 

stradală, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă modificarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie aeriană, conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

dna.Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi: 

           a) modificarea anexei nr.14 „Tarifele pentru activităţile delegate” la Contractul de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013; 

            b) aprobarea actului  adiţional  la Contractul de delegare a gestiunii pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare nr.1/29.03.2013. 

  Art.5. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.4 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, 
nr.205/26.05.2016 şi nr.100/25.08.2016. 

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., dna. Alina Maria Marin, dl.Glăvan Alin şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 2 
abţineri  (Sirop, Cosman).   
 

 
25. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Aici avem un proiect de hotărâre prin care împuternicim reprezentantul consiliului 

local să voteze ordinea de zi. Înţeleg că îl împuternicim să voteze parţial nu toate 
punctele de pe ordinea de zi. Profit de ocazie să vă solicit să ne transmiteţi, în măsura în 
care se poate, ştiu că selecţia acestor membri ai consiliului de administraţie de la 
Compania de Apă s-a făcut de către o companie privată, dar totuşi am vrea, în măsura în 
care se poate, să ştim şi noi cine sunt persoanele, cine a mai participat la concurs şi pe ce 
criterii au fost selectaţi pentru că, totuşi, din banii craiovenilor, aceşti membri în consiliul 
de administraţie de la Compania de Apă pe lângă suma lunară de douăzeci şi ceva de 
milioane ei mai primesc încă aproximativ 500 milioane lei pe an. Adică sunt nişte sume 
foarte foarte mari pe care craiovenii trebuie să le plătească şi să intre în buzunarele 
acestor membri din consiliile de administraţie. Deci solicit să ne transmiteţi, în măsura în 
care se poate, toate datele despre aceşti membri în consiliul de administraţie cum au fost 
selectaţi, cine a mai participat şi cine sunt.  

Dl. Preşedinte: 
Dacă îmi aduc aminte foarte bine, ieri în şedinţa comisiei de buget şi finanţe, aţi 

ridicat această problemă cu privire la ordinea de zi, aţi primit lămuriri, s-a discutat 
aproape 10 minute pe această chestiune. Aţi ridicat şi o chestiune legată de componenta 
juridică pentru care o să-l rog pe dl. Secretar să vă ofere lămuriri suplimentare. Dacă 
doriţi în scris, veţi primi în scris toate informaţiile necesare.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova – dna.Creţu Cristina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017,ora 
14,30, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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26. 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, din municipiul Craiova, pentru 
luna iunie 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 iunie 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; 
- 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 mai 2017, către 
RAT S.R.L., se va face în baza decontului emis.  

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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27. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art.2 din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la 
aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată. 
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 prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea procedurii de 
acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere 
aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele 
fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Craiova, 
până la data de 31.12.2017. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
art.2 alin.2, art.5 alin.2, art.6 alin.2 şi alin.3 lit.a, lit.c din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016. 

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

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

 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a 

locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H 8, sc.1, 
ap.8. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
 Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Ciucure Robert, a locuinţei 

sociale, situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.1, ap.8. 
Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta 

hotărâre, în cuantum de 45,32 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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se anulează poziţia 1 din anexa nr.3 

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/24.11.2016. 
Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi  Ciucure Robert vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă 
pentru perioada 13.04.2017-31.12.2017, aplicabilă titularilor contractelor de 
închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 
iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pentru  
titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 
2015 şi care nu au expirat până în prezent, conform anexei nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă menţinerea cotei de 0,1 %, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.159/27.10.2016, aplicabilă la valoarea de înlocuire a 
locuinţelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani până la finele anului 
2017. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre. 

Art.6.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.159/2016. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

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

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 
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Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.353/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Haralambie Gheorghiţa 
Danusia. 
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 30.11.2019, a duratei contractului de 

concesiune nr. 353/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Haralambie 
Gheorghiţa Danusia, ce are ca obiect terenul care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 174 mp. (lotul nr.88), situat în str. 
Dorobanţilor, nr.66 C (fostă Tarlaua 51, Parcelele 12, 13). 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.353/01.06.2012. 

Art.3.  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.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.257/01.04.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
General Investment S.R.L. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau şi eu să primesc o lămurire. Să înţeleg că s-a dat voie să se schimbe 

concesionarea la cei care au închiriat pe proprietatea Primăriei Municipiului Craiova. Au 
voie să schimbe, deja s-a dat drumul la schimbarea contractelor de concesionare? Că ştiu 
că mulţi care au vrut şi au chioşcuri şi au depus să schimbe pe alte firme, tot ale lor, cu 
aceeaşi acţionari, nu s-a dat voie până acum 

Dl. Preşedinte: 
Este o întrebare care vizează legalitatea şi o să-l rog pe dl. Secretar Mischianu să 

răspundă. 
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Dl. Secretar Ovidiu Mischianu: 
Este vorba de un acord prealabil. În momentul în care am încheiat acele contracte de 

concesiune, clauza contractuală viza interdicţia concesiunii fără acordul prealabil al 
municipalităţii. Aici se solicită acordul prealabil. În situaţia în care dvs. veţi solicita 
această hotărâre, se va face subrogarea reală. În general, şi nu a fost nicio interdicţie 
atunci când acordul a fost solicitat prealabil. Clauza contractuală interzice concesiunea şi 
subrogarea directă. Întâi trebuie să fiţi dvs. întrebaţi, să vă daţi acordul cu privire la 
subrogare, după care se face actul adiţional.  

Dl. Preşedinte: 
Subrogarea fiind o instituţie legală operează automat. Toată chestiunea trece prin 

filtrul nostru şi ne exprimăm acordul sau nu, de aceea avem proiectul. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Este foarte bine ce s-a hotărât. Eu sunt foarte încântată cu mulţi poate nu pot să mai 

facă faţă şi vor să cedeze ce au avut cu acordul dvs., bineînţeles. Vă mulţumesc. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.257/01.04.2005, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. General Investment S.R.L., 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1058,135 mp., situat în str.Fraţii Buzeşti, nr.15 b, în sensul înlocuirii 
părţii contractante, S.C. General Investment S.R.L., cu S.C. Romfer Trans S.R.L. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 257/01.04.2005.   

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.46/1995 şi nr.155/2004. 

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

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

 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat 

între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion, având ca obiect terenul 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 450,0 mp., 
situat în str.Bărbăteşti, nr.16, în sensul înlocuirii părţii contractante, Prodan Ion, 
cu Stani Sorin-Răzvan. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de concesiune nr.153/01.08.1997.   
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  Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.34/1995 referitoare la 
concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

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

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

 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului 

de Sarcini şi a Documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie 
publică, a bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Studiul de Oportunitate, Caietul de Sarcini şi  Documentaţia de 

atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a bunului-imobil  “parcare 
str.Olteţ, nr.30-32”, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1494,31 mp, conform Cărţii Funciare nr.207613, Subsol 1, cu 
suprafaţă utilă de 677 mp. şi Subsol 2 cu suprafaţa  utilă de 742 mp., prevăzute în 
anexele nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
35. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
asupra unor spaţii.               
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra unui 
spaţiu cu altă destinaţie, situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.6. 

Art.2.  Se aprobă repartizarea spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Craiova, 
str. A.I.Cuza, nr.6, în vederea înfiinţării unui centru de informare turistică. 

Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunurilor 
identificate la poz.6, poz.8, poz.13, poz.14 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.190/2014. 
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Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 şi 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/2014. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
                                
36.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Sport Club Municipal 

Craiova, a unor bunuri 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 preluarea din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în  

administrarea Consiliului Local al municipiului Craiova, a bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Sport Club Municipal Craiova, a bunurilor 
aparţinând domeniului public, identificate la poz.1 şi 2 din anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al municipiului Craiova  nr.397/2011 referitoare la 
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova, 
nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova şi nr.109/2017. 

Art.4. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional la contractul de concesiune nr.4487/2012. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
37. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 

a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.04.2017                                                         28                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

ani, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
Piaţa Centrală – Hala de carne, în suprafaţă de 25,75 mp. (14,12 mp. pentru 
spatiul de comercializare şi 11,63 mp. spatiu depozitare), având poziţia cadastrala 
nr. 19, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere şi Caietul de 
sarcini, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3, care face 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 contractul 
de închiriere a spaţiului identificat 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 hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă 

din   prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.5 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 

Craiova, a bunului prevăzut în anexa nr.6 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.147/1999 referitoare la însuşirea  
inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată şi nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
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Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
39. 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 anexele nr.1-4 care fac parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b) modificarea elementelor de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.5 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.6 care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 

                Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., 
având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova. 

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

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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40. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor 

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

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, rezultate ca urmare a 
implementării proiectului “Amenajare de parcuri şi grădini în Municipiul Craiova 
– Parcul Nicolae Romanescu”, identificate în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre se va face 
prin proces verbal de predare - primire, încheiat între părţi  în termen de 30 de 
zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.282/2008  referitoare la 
darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, modificată şi completată 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.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
 
41. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea 
administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului 
de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. 

Art.2. Contractul de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova va fi aprobat de Consiliul Local 
al Municipiului Craiova. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Opera Română Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
42. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut în anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la 
modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong 
Ningjian Construction Group Investment România S.R.L. 
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Astăzi discutăm din nou despre această telenovelă care se numeşte cartierul 
chinezesc. În 2014 am semnat un contract între Primăria Craiova şi această firmă cu 
nume chinezesc Shandong şi părea un parteneriat de tip win – win, un parteneriat în care 
şi firma făcea profit, în care şi craiovenii aveau de câştigat. Craiovenii şi-au pus foarte 
mari speranţe în acest proiect. De atunci şi până acum am făcut act adiţional nr. 1, act 
adiţional nr. 2, trebuie să facem act adiţional nr. 3, prelungire de autorizaţie de construire, 
toate lucrurile în care avantajul craiovenilor nu se vede. Astfel, după ce s-a semnat 
contractul de concesiune, imediat după, tot în 2014, s-a diminuat suprafaţa concesiunii de 
la 68 mii mp, la 19 mii mp. Avantaj – dezvoltatorul chinez. Avantajul craiovenilor  - 0. 
S-a diminuat automat redevenţa. În 2017 s-a prelungit autorizaţia de construire la acest 
cartier, pentru că dânşii în cei 5 ani de zile nu au reuşit să facă decât 5%. Au solicitat 
prelungire cu încă un an, conform legii şi li s-a dat. Avantaj craioveni – 0. Avantaj 
partenerul chinez. În 2017 act adiţional. 2. prin act adiţional 2 pe care l-am votat, sau, mă 
rog, majoritatea, PSD şi ALDE din consiliu l-au votat, s-a solicitat partenerului ca până 
la data de 31 mai anul curent, să facă dovada capacităţii economice. Şi îmi aduc aminte 
că ați promis toţi colegii că este ultima concesiune pe care o facem acestui dezvoltator.  
Acum înainte cu câteva zile ca acest termen să fie 31 mai dânşii nearătând capacitatea 
economică, nearătând banii în cont conform actului adiţional pe care noi l-am votat, 
trebuie să încheiem acest contract şi tot ceea ce este realizat acolo să revină în 
patrimoniul primăriei, adică al craiovenilor. Ne solicitaţi astăzi să mai facem o concesie 
cu avantaj 0 pentru craioveni, cu avantaj partenerul chinez şi să-i prelungim cu 60 de 
zile. Atenţie! Ne cereţi să-i prelungim cu 60 de zile nu termenul pentru ca dânşii să facă 
dovada plăţii, adică a înţelegerii de acum câteva săptămâni, ne cereţi să facem o concesie 
să prelungim cu 60 de zile termenul ca ei să-şi vândă firma, să facă profit şi să ne lase cu 
alţi chinezi pe cap. Atenţie! Ultima noastră înţelegere cu dânşii este ca până pe 31 mai să 
ne arate disponibilităţile financiare. Ne solicitaţi să prelungim cu 60 de zile înţelegerea 
care nu este înţelegere. Înţelegerea a fost să ne arate banii, nu să-şi vândă proiectul şi 
firma şi să facă profit. Din adresele pe care le avem Shandong Ningjian adică partenerul 
chinez nr. 1, ca să înţeleagă toată lumea că aici e nr. 1, nr. 2, partenerul A, partenerul B, 
Banca de Dezvoltare nu ştiu care din China, este o adevărată telenovelă. E foarte 
complicat. Pentru mine a fost şi mai complicat să înţeleg adresele din limba chineză pe 
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care le-am avut la mapă, dar mă rog. Shandong Ningjian, adică cel cu care am semnat 
contractul în 2014 ne spune prin adresă că partenerul 2, chinezul nr. 2 sau chinezul B 
cum vreţi să-i spuneţi, China Railway va termina proiectul în 22 de luni. Nu China 
Railway ne spune că va termina proiectul în 22 de luni. China Railway transmite 
craiovenilor că intenţionează să cumpere Shandong Ningjian. Ascultaţi-mă. Această 
telenovelă durează de prea mult timp şi nu este deloc în avantajul craiovenilor. 
Craiovenii cu care discutaţi dvs. şi discut şi eu şi-au pus mari speranţe în acest proiect. 
Au sperat la o locuinţă pentru familie la nişte preţuri modeste. Termenul de finalizare era 
2016. Promisiunea PSD împreună cu ALDE şi cu d-na Lia Olguţa Vasilescu nu s-a 
onorat în 2016. Degeaba pozele de pe gardul cartierului cu d-na primar au fost acoperite. 
Craiovenii sunt în dezavantaj în momentul de faţă. Dacă doamna i-a dezamăgit, nu 
trebuie s-o facem şi noi. Fac apel la conştiinţa consilierilor PSD şi ALDE să gândească în 
al 12-lea ceas în interesul craiovenilor pentru că dânşii ne-au trimis aici, pentru că banii 
dânşilor îi gestionăm. Haideţi să nu-i mai dezamăgim şi să susţineţi soluţia PNL. Soluţia 
PNL este următoarea: conform înţelegerii contractuale, partenerul chinez în al 12-lea 
ceas nu-şi va respecta. Până pe 31 mai trebuie să ne arate banii. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă mulţumesc dar propunerea trebuia să fie adecvată obiectului discuţiei. Dacă 
aveţi propuneri, le faceţi pe cale separată. 
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Propunerea este să nu prelungim cu 60 de zile  această agonie, automat contractul 
se încheie pe 31 mai, că sunteţi de specialitate, totul vine în patrimoniul craioveanului 
urmând să facem noi licitaţie cu firme să-l împărţim pe loturi. Dacă aţi înţeles, haideţi să 
facem în interesul craiovenilor. Să punem punct acestei telenovele, să facem licitaţie, să 
câştige firme craiovene sau din Europa de unde or fi, astfel încât, dacă nu la sărbătorile 
de Crăciun, la sărbătorile de Paşti, craiovenii să-şi petreacă sărbătorile într-o locuinţă cu 
familia lor. Vă rog, gândiţi în interesul craiovenilor şi nu numai numai în interesul 
partenerilor Primăriei.  
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Majoritatea problemelor pe care doream să le aduc în atenţie au fost puse de dl. 
consilier Vasile Marian cu care sunt de acord în totalitate. Aş dori totuşi, să justific într-
un fel votul meu împotrivă la acest punct, şi anume de peste trei ani de zile această firmă 
chinezească sau ce o fi ea, din Bucureşti, vinde iluzii craiovenilor. De peste trei ani de 
zile, această firmă joacă ping pong cu bugetul Craiovei, cu Consiliul Local Municipal 
Craiova, cu craiovenii, cu idealurile a aproximativ 4 mii de oameni care speră să se mute 
în apartamente noi. Este momentul să luăm o decizie şi trebuie respectată decizia pe care, 
de fapt, am şi luat-o. Să încheiem acest contract şi tot ce s-a construit acolo să revină în 
patrimoniul Craiovei, să refacem licitaţiile, să înceapă construirea şi într-un an de zile 
vom avea acolo apartamente pentru tineri şi nu poveşti frumoase pe care le tot spunem în 
şedinţe şi prin ziare şi prin campaniile electorale. Vă mulţumesc. 
 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Eu nu vreau să vă spun decât că, aici, în calitate de consilier şi de coleg al dvs., şi 
până acum ceva timp şi al d-lui Genoiu, pot să vă spun decât că nu mai am încredere în 
cuvântul dumnealui deloc pentru că eu am fost cel care i-a adresat la şedinţa de acum 
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două luni insistent rugămintea să tranşăm odată această problemă cu cartierul chinezesc 
la care am primit un răspuns de genul, putem să ne uităm şi pe stenograme: „dacă nu vin 
până la 31 mai cu ce trebuie să vină, atunci întrăm în posesia proprietăţii, municipiul 
Craiova, în calitate de beneficiar, conform contractului şi tot, şi n-o să mai fie nicio 
prelungire. Chiar am avertizat atunci că se va cere încă o prelungire şi am primit 
asigurări că această prelungire nu va mai fi cerută şi iată că ne găsim în aceeaşi şi 
aceeaşi, şi aceeaşi situaţie şi vă întreb când vreodată putem să discutăm ca nişte oameni 
oneşti, care stăm la masă, ne strângem mâna şi lucrăm în interesul craiovenilor. Iată că 
printr-un concurs de întâmplări la care nu ştiu dacă avea cunoştinţă sau nu la data 
respectivă, dumnealui nu mai este prezent în sală acum şi atunci noi pe cine mai tragem 
la răspundere pentru această promisiune neonorată. De asta am simţit nevoia să intervin.  
 Dl. Preşedinte: 
 V-aş ruga să nu personalizăm discuţia, este un punct pe ordinea de zi care priveşte 
aspecte de fapt şi de drept.  

Dl. Consilier Local Diaconu: 
 Aş vrea să vă spun, chiar dacă colegii mei au spus cam tot ce era de spus pe acest 
subiect, este încă o găselniţă de a colegilor dvs. de a prelungi agonia cetăţenilor şi de 
trece de această campanie electorală cu încă o gogoașă pe care o vindeți craiovenilor. 
Vreau să vă spun că am găsit aici la clauze speciale, la punctul nr. 4 scrie aşa: redevenţa 
stabilită prin contractul de concesiune, precum și majorările de întârziere stabilite 
conform legislaţiei în vigoare, constituie creanță bugetară certă, lichidă şi exigibilă 
provenită dintr-un aport juridic contractual, iar în cazul neachitării acestora la termenele 
stabilite în prezentul contract de concesiune, acestea devin cu titlu executoriu care se 
transmit de la Direcţia de Impozite şi Taxe în vederea executării silite concesionarului . 
Aș vrea să întreb dacă firma a plătit până în momentul de faţă vreo penalitate. 

Dl. Preşedinte: 
 Pentru că dl. consilier Marian Vasile m-a pomenit în specialitatea mea, aş aminti, 
dl. consilier, că am avut o discuţie constructivă ieri în comisia buget-finanţe pe această 
chestiune, îmi aduc aminte că dl. Gâlea chiar a făcut o expunere amplă pe acest aspect, v-
am întrebat dacă aveţi un punct de vedere şi aţi spus doar că votaţi împotrivă. Am înţeles 
că v-aţi păstrat retorica pentru şedinţa de astăzi. Dacă m-aţi întrebat în privinţa legalităţii, 
legalitatea este deplină. Prorogarea poate opera în condiţiile legii. În privința 
oportunității, opinia mea ca şi consilier este că un proiect plecat cu bune intenții, adică 
locuinţe ieftine pentru craioveni, ar trebui să capete toate șansele pentru a fi finalizat. 
Deci, până la urmă, este o chestiune bună, însă nu mă hazardez să fac alte comentarii. 
Rog pe cel de specialitate care a şi iniţiat acest proiect, pe dl. Gâlea, să ne ofere absolut 
toate informaţiile necesare astfel încât distinşii consilieri să fie deplin lămuriţi că facem 
un lucru bun.  
 Dl. Consilier Local Vasile: 
 Nu a solicitat nimeni mai multe informaţii de la dl. Gâlea, ci analizăm 
oportunitatea şi trebuie să-mi daţi drept la replică pentru că m-aţi menţionat. 
 Dl. Preşedinte: 
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 Vă rog să-l ascultăm pe dl. Gâlea ca să ne răspundă la tot ce aţi semnalat dvs. Cred 
că este un lucru bun şi ieri în comisie acelaşi lucru s-a întâmplat şi dl. Gâlea, pentru 
mine, cel puţin, a oferit informaţii foarte relevante. Îl rog pe dl. Gâlea să răspundă la cele 
semnalate de d-nii consilieri.  
 Dl. Director Gâlea: 
 După cum se ştie, în luna ianuarie a acestui an, s-a supus aprobării consiliului local 
încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune în care părţi erau municipiul 
Craiova şi Shandong Ningjian România, contractul de concesiune având ca obiect terenul 
situat în str. Caracal nr. 132 pe care urma să fie construit de către concesionar, în speţă 
Shandong, un cartier de locuinţe cu un număr de 1800 locuinţe. Acel act adiţional nr. 2 
încheiat în luna februarie după aprobarea în şedinţa consiliului local de la sfârşitul lunii 
ianuarie, prevedea la art. 1 ca până la data de 31 mai concesionarul să facă dovada 
sumelor necesare continuării investiţiei. În caz contrar, în celelalte clauze ale actului 
adiţional, se prevedea ca întreaga investiţie să fie preluată în patrimoniul municipalităţii. 
S-a solicitat atât de către concesionar, cererea depusă de concesionar, mai exact de 
Shandon Ningjian, este însoţită atât de o scrisoare de intenţie formulată de către China 
Railway, o firmă a statului chinez care depune şi un certificat bancar în care face dovada 
disponibilităţii unui depozit de 127 milioane de euro cât şi un acord încheiat între China 
Railway şi Shandong Ningjian, concesionarul nostru, în care erau stabiliţi toţi paşii 
procedurali ce urmau a fi îndepliniţi de cele două societăţi, astfel încât firma statului 
chinez să preia firma Shandong România şi să continue întreaga investiţie, obligându-se, 
şi vedeţi în materialele de şedinţă că este dat chiar şi un termen ca în 22 de luni de la 
încheierea tranzacţiei de preluare a societăţii Shandong să finalizeze investiţia privind 
cartierul de locuinţe din str. Caracal nr. 132. Procedurile în China sunt mai greoaie. Au 
fost îndeplinite mai multe etape procedurale care trebuiesc îndeplinite acolo, mai au două 
etape, în speţă ultimele aprobări date atât de către statul chinez având în vedere că China 
Railway este o firmă a statului chinez şi bordul de conducere al acestei firme astfel încât 
să fie încheiată preluarea firmei Shandong România de către China Railway şi să 
continue investiţia. Termenul estimat de către cele două firme este de 60 de zile, în speţă 
două luni, termen care este solicitat consiliului local care să fie prorogat termenul 
prevăzut la art. 1 din actul adiţional nr. 2. Precizez încă o dată că se face dovada 
disponibilităţilor financiare de către firma care urmează a prelua această investiţie, mai 
exact China Railway, o disponibilitate de 127 milioane de euro, mult peste costurile care 
mai sunt de efectuat pentru finalizarea investiţiei. De asemenea, v-aş ruga să aveţi în 
vedere şi scopul pentru care a fost încheiat acest contract de concesiune şi a fost demarat 
acest proiect. Scopul care a fost menţionat în studiul de oportunitate întocmit de către 
autoritatea locală şi aprobat în şedinţă de către consiliul local Craiova în anul 2014 unde 
era prevăzută necesitatea construirii unor locuinţe la preţuri accesibile pentru toţi 
craiovenii. Nu cred că o eventuală continuare a investiţiei de către alte firme, se vor găsi 
firme care să-şi asume să vândă locuinţele la 400 euro/mp astfel încât să fie accesibile 
tuturor craiovenilor, având în vedere că la acea dată ANL construia cu cinci sute şi ceva 
de  euro/mp locuinţele. Acestea sunt aspectele în ceea ce priveşte plata redevenţelor, au 
achitat redevenţele aşa cum sunt prevăzute în contract. În cazul în care au achitat peste 
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termene, au fost achitate şi majorările aferente perioadelor dacă au depăşit la un moment 
dat.  
 Dl. Preşedinte: 
 Vă mulţumesc pentru informaţiile oferite. Sintetizând, aţi observat că este vorba de 
o firmă foarte puternică din China care intenţionează să preia cealaltă societate, că 
această firmă din China are o imensă bonitate financiară şi că ceea ce se doreşte este 
exact ce subliniaţi şi dvs., să realizăm locuinţe ieftine pentru cetăţenii Craiovei, astfel 
încât să se respecte intenţia iniţială. Vă mulţumesc, aţi avut posibilitatea. Eu sunt foarte 
riguros pentru că aţi pomenit că sunt de specialitate. Nimic din ceea ce am spus eu sau dl. 
Gâlea  nu vă viza pe dvs. personal, în consecinţă regulamentul nu permite o replică. Aţi 
vorbit pe larg, aţi expus punctul de vedere mult mai amplu decât aţi pomenit la comisie 
astfel încât aţi avut posibilitatea cu toţii. Nu este vorba de o replică pentru că eu nu m-am 
referit la persoana dvs. Dvs. aţi pomenit calitatea mea de specialitate, eu v-am răspuns. 
Este absolut nejustificat să mai continuăm pe această temă. Suntem toţi oameni cu 
experienţă, am discutat suficient, v-aţi expus punctul de vedere , ca atare am avut toţi 
posibilitatea, dl. Gâlea ne-a dat detaliile tehnice, prin vot vă veţi exprima punctul de 
vedere.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă prorogarea cu 60 de zile a termenului prevăzut la art.1 din actul 

adiţional nr.2 la contractul de concesiune nr. 76966/27.05.2014 încheiat între 
Municipiul Craiova si SHANDONG NINGJIAN CONSTRUCTION GROUP 
INVESTMENT ROMANIA S.R.L., conform actului adiţional prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie si să semneze actul 
adiţional la contractul de concesiune nr.76966/27.05.2014, indentificat 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.28/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi SHANDONG NINGJIAN 
CONSTRUCTION GROUP INVESTMENT ROMANIA S.R.L.  vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în 
comun a Business Centre Sud Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Business Centre Sud 
Craiova, conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
44. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul 

Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă atribuirea de denumiri străzilor nou conturate în ţesutul urban al 

municipiului Craiova şi actualizarea datelor aferente străzilor Iederei şi Drumul 
Industriilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
Dl. Preşedinte: 
Înainte de punctul 45 de pe ordinea de zi, având în vedere că astăzi este o zi 

specială pentru foarte mulţi dintre concetăţenii noştri, este ziua de Înălţare, cât şi Ziua 
Eroilor, dl. consilier Marinel Florescu a dorit să adreseze un cuvânt pentru a elogia pe cei 
care sunt sărbătoriţi în ziua de astăzi, şi cu foarte multă deschidere, consiliul local 
onorează rugămintea dânsului, astfel încât eu îl rog să ia cuvântul şi să rostească cuvântul 
Domniei Sale. Vă mulţumesc frumos. 

Dl, Consilier Local Florescu: 
 Dl. preşedinte, stimaţi colegi, onorată asistenţă, Hristos s-a înălţat! Printr-o 

inspirată asociere cu ziua înălţării Domnului, Ziua Eroilor a devenit sărbătoare naţională 
a românilor. Acest lucru a fost posibil în anul 1940 şi s-a făcut la propunerea Bisericii 
Ortodoxe Române şi a Ministerului de Război. Pentru noi toţi această zi trebuie să 
reprezinte un moment de reflexie asupra istoriei noastre, asupra celor care au făcut 
sacrificiul suprem sub drapelul României. Este nevoie, aşadar, ca fiecare dintre noi să 
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promovăm sentimentul de adâncă preţuire şi recunoştinţă faţă de faptele tuturor eroilor 
indiferent că şi-au dat viaţa pe câmpul de bătălie în Războiul de Independenţă de la 1877 
pentru ca România să devină o naţiune liberă, o naţiune de sine stătătoare, mai ales în 
cele două conflagraţii mondiale unde numărul morţilor a atins cifre cutremurătoare. Nu 
trebuie uitaţi nici eroii căzuţi din motive ştiute sau neştiute încă în decembrie 1989. În 
egală măsură comemorăm astăzi şi eroii căzuţi în teatrele de operaţii din Irak,  
Afganistan, Angola şi Kosovo. Tuturor le datorăm respectul nostru, iar astăzi, la 
mormintele lor, vom aprinde lumânări şi vom depune florile recunoştinţei. Neamul este 
etern prin cultul eroilor. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc şi eu pentru cuvintele frumoase. Ne alăturăm cuvintelor dvs. de a 

elogia sărbătoriţii zilei. 
 

 
45. Întrebări şi interpelări. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
      Vreau şi eu să vă urez „Hristos s-a înălţat!” şi îni pare rău că astăzi totul s-a păcătuit 
cu punctul 42 de către colegii mei. Nu este nicio problemă, altcineva judecă acolo sus. 
     Vreau să vă rog cui trebuie făcută cerere pentru a face serbare de sfârşit de an şi a 
înmâna premii unor copii. Părinţii vor să facă serbarea în Parcul Nicolae Romanescu la 
Teatrul de Vară. Cui trebuie să se adreseze şi cum se aprobă aceste programări pentru 
ore. 
     A doua problemă, pentru dl. Duţescu Mihai am făcut o cerere anul trecut pentru a îl 
face cetăţean de onoare pe marele scriitor al nostru şi cred că merita din partea noastră o 
mult mai mare atenţie. 
     Şi mai am o problemă cu str. Verdi unde sunt foarte multe cereri depuse pentru 
asfaltarea ei, deoarece arată rău şi aş vrea să vă rog frumos pentru Biroul Investiţii să 
noteze şi această stradă în planul lor de asfaltare.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Aţi spus că la întrebări şi interpelări îmi daţi ocazia să vorbesc. Să ştiţi că acest 
proiect, cartierul chinezesc, nu este un proiect bun pentru craioveni în forma aceasta. 
Deşi nu prea mi-aţi dat dreptul să vorbesc şi colegul nostru din executiv ca şi dvs. de 
altfel, avansaţi cele 22 de luni şi 300 milioane de euro, de dolari, de lire chinezeşti. Ţin să 
subliniez faptul că termenul de 22 luni este avansat de către partenerul 1 cu care noi am 
semnat contractul în 2014 şi pe care astăzi, dvs., consilierii PSD, l-aţi lăsat să vândă 
firma şi să ne lase peste 60 de zile cu alt partener pe cap. Doresc în scris răspunsul la 
interpelare şi nu este prima dată, să vedem toate plăţile pe care Shandong Ningjian le-a 
făcut pe concesiune, cu penalităţi, când, dacă a întârziat, dacă nu şi-a respectat plăţile şi 
de asemeni, solicit să ştim toate cheltuielile pe care Primăria Craiova, regiile, companiile 
la care suntem acţionari, au investit în teren, şi în utilităţi şi în tot ceea ce înseamnă 
cartierul chinezesc. Vrem să ştim exact sumele, dacă s-au tras conducte de apă, de canal. 
Cu ce preţ, ce s-a făcut acolo de către toate regiile subordonate şi valoarea acestor 
investiţii până acum, pentru că valoarea întregului proiect încă nu o ştim. Ţin să vă 
amintesc faptul că acest contract a fost semnat, în care noi ne obligăm să facem anumite 
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lucruri însă nimeni până în ziua de astăzi nu a ştiut şi nu ştie ce costuri implică. 
Obligaţiile primăriei pe banii craiovenilor. Habar nu avem.  
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Interpelarea mea sună în felul următor. Suntem la un nou moment de bilanţ fără să ne 
dorim acest lucru. Craiova se predă de la un primar la altul din două în două săptămâni 
sau din două în două luni. Acest lucru sigur va avea consecințe în viitor. La acest 
moment de predare-primire, aș dori să știu şi eu care este situația străzii Râului, dacă este 
recepția făcută, dacă pe pista pentru biciclete circulă vreo bicicletă şi tot ce este legat de 
proiectul numit strada Râului.  
     De asemenea, un alt proiect de la care craiovenii au avut mari aşteptări, a fost 
reabilitarea blocurilor. Care este stadiul lui? Eu ştiu că s-a oprit la două scări reabilitate 
termic din municipiul Craiova. Dacă s-a mai făcut între timp şi o a treia scară, vă rog să 
ne informaţi şi pe noi şi vă mulţumim. 
     Dl. Consilier Local Diaconu: 
     Aş vrea să spun faptul că acest certificat de depozit este de fapt o traducere a unui 
certificat de depozit scris în limba chineză fără nicio ştampilă, fără nimic. Suma este 12 
milioane de euro, nu 127 milioane aşa cum a spus colegul dvs., dar probabil că nu merge 
calculatorul bine. Deci este vorba de suma de depozit de 12.757.512 euro. Şi nu am 
primti răspuns la ce am întrebat. Dacă firma care a semnat contractul cu consiliul local 
acum 4 ani, a plătit penalităţi pentru întârzierile la lucrările aferente. Nu am primit 
răspuns. Întrebarea mea este dacă firma respectivă a plătit penalităţi pe 4 ani de 
întârziere, pentru că, practic, în aceşti patru ani a ridicat 2 nivele la un bloc şi nu au 
construit nimic şi dvs. aţi votat în masă, la fel cum s-a întâmplat şi cu legea graţierii cu 
un contract care nu este viabil. 
     Dl. Consilier Local Câplea: 
     La fel ca şi d-na Ungureanu, şi eu am primit o solicitare de la conducerea Scolii 
Gimnaziale Nicolae Romanescu pentru organizarea ceremoniei de sfârşit de an în teatrul 
de vară şi la fel aş dori să ştiu cui ne putem adresa şi bănuiesc că mai sunt şi alte 
solicitări, trebuie să se întocmească un program pentru ca oamenii să ştie din timp şi să-şi 
poată organiza acest eveniment.  
     Al doilea aspect se referă la faptul că zilele trecute am primit mai multe solicitări de la 
cetăţeni din cartierul Brestei de pe Aleile I Bâlteni şi Aleile IV bâlteni. Nu o să fac 
referire la faptul că nici una dintre aceste străzi sau alei care sunt adiacente străzii 
principale şi nu sunt asfaltate, ci la faptul că zona dintre Balta Craioviţei şi partea 
limitrofă a cartierului Brestei, sunt adevărate mormane de gunoi, sunt copii în zonă şi nu 
ştiu dacă sunt terenuri private sau sunt terenuri în administrarea primăriei, dar ar trebui 
luate măsuri şi cred că se încadrează la acele terenuri neîntreţinute. Solicit ca până la 
următoarea şedinţă să se vină cu un răspuns scris, în privinţa controlului măsurilor care 
au fost luate. Vă mulţumesc.  
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Vroiam să fac referire la un proiect drag mie pentru că de când sunt în consiliul local a 
început cu cu o minciună și se continuă cu o minciună acest proiect şi anume Water 
Park-ul. Mă întreb când se va termina această nouă telenovelă. Am aici în faţă un articol 
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dintr-un ziar din presa locală de pe 17 noiembrie 2015, când primarul în funcție atunci ne 
declara că lucrările sunt foarte avansate. În ultima vreme firma constructoare s-a mişcat 
foarte bine. Asta era la 17 noiembrie 2015. Într-un ziar din 8 mai 2017, fostul primar 
interimar Genoiu spunea că “mai complicat este cu medicul și cu salvamarii”. Ştiţi bine 
cât timp am discutat cu salvamarii şi ajungem în mai 2017 să zicem că nu avem medic şi 
acum ne pregătim de o mare inaugurare. Interpelarea nr. 1 este când vreodată va fi 
finalizat acest proiect pentru că mie mi se pare că este fără sfârşit ca şi cartierul 
chinezesc?  
     Vă dau exemple de patru proiecte ale actualei administrații fără sorți de izbândă cum 
le-au menţionat şi colegii mei: cartierul chinezesc, Water Park, anveloparea blocurilor  și 
Parcul «Romanescu» care este tot o telenovelă fără sfârşit. Dați-mi exemplu de un 
proiect finalizat de actuala administraţie, şi nu din acestea moştenite, unul singur pe care 
l-a luat administraţia PSD de la un cap la altul. Eu nu am văzut unul şi nici nu cred că o 
să văd prea curând.  

Dl. Primar Interimar Cosman: 
Vă mulțumesc, domnule președinte! Așa cum au solicitat domnii consilieri, vă vom 

trasmite răspunsurile în scris tuturor conform art. 105 alin. 4 din regulamentul de 
organizare şi funcţionare al consiliului local. Vă mulțumesc.  

Vă lansăm o invitație tuturor consilierilor pentru ședința solemnă din data de 2 iunie 
ce va avea loc la Filarmonica «Oltenia». Vă mulţumesc. 

 
 
 

 
 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 25.05.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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