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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.06.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Director Nelu Pîrvu:  
        Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 24 de consilieri, 2 
consilieri sunt absenţi motivat (dl. Otovescu şi dl. Voicu) şi 1 consilier întârzie 
(Marinescu). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa 
este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Înainte de a da cuvântul d-lui Preşedinte, aş vrea să supun aprobării dvs. procesele 
verbale ale şedinţelor din data de 25.05.2017 şi respectiv 06.06.2017. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
 De asemenea, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că în cadrul şedinţei din data 
de 30.03.2017, toate proiectele de hotărâre au fost legale, potrivit avizului exercitat de 
către Instituţia Prefectului Judeţului Dolj cu excepţia Hotărârii Consiliului Local nr. 
89/2017 pentru care până la această dată nu am primit încă avizul. 
 De asemenea, în cadrul şedinţei ordinare din data de 25.05.2017 au fost adoptate 
46 de hotărâri, 27 de hotărâri au primit avizul de legalitate din partea Instituţiei 
Prefectului, iar pentru 19 hotărâri de consiliu local nu avem până la această dată primit 
încă avizul. 
 În cadrul şedinţei extraordinare din data de 06.06.2017 au fost adoptate 2 hotărâri 
de consiliu local pentru care până la această dată nu am primit încă avizul de legalitate 
din partea Instituţiei Prefectului. Nu şi-au exercitat până la această dată. Sunt încă în 
termenul legal de a-şi exercita acest control de legalitate, motiv pentru care nu şi l-au 
exercitat încă. Deci nu este vorba despre un aviz negativ.  
          În ceea ce priveşte ordinea de zi de astăzi, vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul că 
punctele 12 şi 34 sunt retrase de pe ordinea de zi. În ceea ce priveşte punctul 12, 
retragerea este motivată de faptul ca dvs, consilierii locali care doriţi să faceţi parte din 
consiliul de administraţie al clubului sportiv, să puteţi să depuneţi un CV profesional, în 
aşa fel încât să fie apreciate condiţiile de legalitate cu privire la unele eventuale 
incompatibilităţi sau conflicte de interese. 
 În ceea ce priveşte punctul nr. 34 de pe ordinea de zi privind solicitarea de 
majorare a tarifului de depozitare a deşeurilor formulată de SC Eco Sud, aş vrea să vă 
aduc la cunoştinţă faptul că în data de 28.06.2017 prin adresa nr. 1543 Sc Eco Sud a 
solicitat amânarea adoptării unei hotărâri cu privire la aspectele menţionate la punctele 5 
şi 10 din proiectul de hotărâre, astfel încât SC Eco Sud să-şi poată exprima în acest 
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interval de timp argumentele în faţa comisiilor de specialitate ale Primăriei Municipiului 
Craiova şi să evite adoptarea unei hotărâri nelegale.  
 De asemenea, s-a solicitat de către SC Eco Sud aprobarea punctelor nr. 1,4 şi 11 
cuprinse în proiectul de hotărâre privind admiterea parţială a cererii de majorare a 
tarifului de depozitare în depozitul ecologic Mofleni. Având în vedere faptul că între 
punctele 1, 4, 11 şi cele pentru care se propune amânarea adoptării unei hotărâri de 
consiliu local, există o interdependenţă, astfel că punctele amânate vor influenţa sau nu în 
funcţie de rezultatul analizei ce se va efectua, punctele 1 şi 4 din proiectul de hotărâre, 
am apreciat că este necesară retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Aceasta este 
solicitarea SC Eco Sud cu privire la cererea formulată privind majorarea tarifului de 
depozitare. Solicitarea a venit în formă scrisă din partea SC Eco Sud şi a fost înregistrată 
la autoritatea locală. Vă Mulţumesc. 
          D-ra Consilier Local Predescu: 
          Dl. secretar, totuşi, în măsura în care li se face vreo adresă scrisă cu privire la 
soluţia de astăzi, să se facă şi menţiunea că prezenţa la comisiile de specialitate se face 
voluntar. Nu este nimeni obligat să vină, iar, pe de altă parte, dacă nu au putut să vină, nu 
era un motiv pentru a solicita retragerea. Participarea la dezbaterile comisiilor de 
specialitate, ca şi participarea la dezbaterile plenului consiliului local, se face în urma 
votului, dar prezenţa la acestea nu se face pe bază de invitaţie. Dacă aveau un interes, 
veneau.  
 Dl. Primar Genoiu: 
 Dacă îmi permiteţi, vreau să punctez şi eu câteva lucruri legate de această poziţie. 
Interesul faţă de majorarea tarifului este al SC Eco Sud. Ei sunt cei care au solicitat, ei 
sunt cei care au acuzat de pasivitate primăria, a existat şi un proces în acest sens, vis a vis 
de înaintarea către Consiliul Local  a unei propuneri de majorare de preţ. Eu vreau să vă 
spun câteva lucruri doar, legate de acest aspect, că este pentru prima dată în istoria 
acestui contract când solicitarea de majorare de preţ este transmisă către consiliul local 
pe baza unei fundamentări. Tot ce s-a întâmplat în istorie, pe mine nu mă interesează 
cum s-au votat şi cum s-au aprobat tarifele în anii anteriori, dar ceea ce pot să vă spun că 
de data aceasta tariful are o fundamentare clară, adică cei care aţi lucrat în producţie, cei 
care aveţi studii economice, ştiţi clar cum arată o calculaţie de preţ, deci tarifarea aceasta 
este justificată pe capitole de cheltuieli cu absolut tot ceea ce este necesar. Din acest 
moment faţă de tariful pe care noi îl vom aproba, se pot raporta toate creşterile, 
amjorările sau diminuările de tarif în continuare, pentru că se pot compara elemente de 
preţ. Creşte salariul minim, compari salariul din calculaţia de preţ cu cheltuielile de 
salarizare, creşte TVA, compari cu TVA. Cresc cheltuielile cu energia electrică, datorită 
majorării preţurilor, se compară pe capitole. Faptul că la ora aceasta este definitivată o 
fundamentare a preţului de către departamentul economic, am considerat necesară 
introducerea ei în consiliul local spre avizare sub o formă sau alta, nemaiexistând o 
acuzaţie de pasivitate. Solicitarea firmei Eco Sud de a retrage de pe ordinea de zi şi de a 
veni sub o formă sau alta cu argumente suplimentare, nu ne afectează pe noi cu nimic. Ba 
dimpotrivă, este un timp pierdut în defavoarea lor, dar este o solicitare, dânşii vor să mai 
vină cu argumente în comisii, nu avem nimic împotrivă. Practic noi nu avem nicio grabă 
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în acest sens decât să avem mare grijă ca ceea ce facem, să facem cu mare atenţie şi 
responsabilitate.  
          Dl. Director Nelu Pîrvu: 
          Îl invit pe dl. consilier Bărăgan Stelian să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin dispoziţia nr. 3947/22.06.2017, 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 29.06.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Pomană Gheorghe. 

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

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

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

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

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

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

8. 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 iulie 2017. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului 
pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, destinată închirierii 
familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul 
Craiova, str.Calea Severinului, nr.30B, bl.B04, sc.1, ap.11. 
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe sociale situate în 
municipiul Craiova, strada Motru, cămin 2N, camera 1,  camera 5 şi str. Alexandru 
Macedonski, nr.9. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..4.ap.2,  
către Ciobanu Cristian. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..5.ap.8,  
către Dorogea Adrian Lucian. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..5.ap.14,  
către Voinea Laurentiu Ilie. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..6.ap.9,  
către Vintilescu Viorel. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..2.ap.11,  
către Sorescu Emilia Maria. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.1,  
către Uta Aureliu Bogdan. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.5,  
către Vintila Alexandru. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.9,  
către Preda Adrian Costel. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.4.ap.10,  
către Lapadat Cornel. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.5.ap.11,  
către Bica Carolina. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.5.ap.12,  
către Boroata Petre Gabriel. 

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
nr.3803/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. Nadcom Sat 
S.R.L., respectiv nr.3804/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. 
GPV GRUP S.R.L. 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Valea Roşie din municipiul Craiova. 

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea 
persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, în vederea înscrierii în listele 
de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu.  

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor obligatorii pentru constituirea 
dosarelor persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
nr.341/2004, a criteriilor şi punctajelor aferente acestora, în vederea repartizării unui 
spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă. 

31.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.113887/01.07.2016, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35. 

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

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

34. Proiect de hotărâre privind solicitarea de majorare a tarifului de depozitare a 
deşeurilor formulate de către Eco Sud S.A. 

35. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 06.07.2017. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune 
pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul 
Naţional “Marin Sorescu 

 
Avem două puncte retrase de pe ordinea de zi, aşa cum a spus şi dl. Secretar, punctele 

12 şi 34, plus cele două puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi în 
ansamblu?  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Am o intervenţie la ordinea de zi. Noi solicităm retragerea câtorva puncte de pe 

ordinea de zi şi introducerea unui altul. Adică înţeleg că au fost nişte solicitări din partea 
societăţii civile, mai precis din partea Pro Democraţia pentru o dezbatere publică la 
punctul 29 care priveşte regulamentul de atribuire a spaţiilor, iar această dezbatere 
publică nu a fost încă organizată. În acest sens, cerem retragerea punctului de pe ordinea 
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de zi până când va fi pregătit temeinic. De asemenea, înţeleg că în aceeaşi situaţie este şi 
punctul 2 de peste ordinea de zi, dar aş vrea să ne confirme cineva din aparatul 
administrativ, din cadrul primăriei. Iar în plus, sper că nu vine ca o surpriză prin alegerea 
d-lui Genoiu ca primar, s-a vacantat postul de viceprimar. Aş propune să nu lăsăm postul 
vacant. Este normal că primăria prevede doi viceprimari. De ce să lăsăm postul vacant? 
Poate nu s-a înţeles coaliţia încă pe cine să desemneze şi cum. Nu trebuie să sufere 
cetăţenii Craiovei din lipsa unui viceprimar, doar pentru că coaliţia nu şia pus încă 
lucrurile în ordine nici la nivel naţional şi nici la nivel local. Aşa că propun introducerea 
unui punct peste ordinea de zi de alegere a viceprimarului celălalt. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Noi avem o ordine de zi, ca atare o să trecem la vot. Cine este pentru ordinea de zi 

propusă? Votat cu 18 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, 
Sirop, Diaconu, Câplea).  

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

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 
Pomană Gheorghe. 

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

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

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

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

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

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

8. 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 iulie 2017. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2017. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, destinată 
închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată 
în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.30B, bl.B04, sc.1, ap.11. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a unor locuinţe sociale situate în 
municipiul Craiova, strada Motru, cămin 2N, camera 1,  camera 5 şi str. Alexandru 
Macedonski, nr.9. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..4.ap.2,  
către Ciobanu Cristian. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..5.ap.8,  
către Dorogea Adrian Lucian. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 
sc..5.ap.14,  către Voinea Laurentiu Ilie. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc..6.ap.9,  
către Vintilescu Viorel. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 
sc..2.ap.11,  către Sorescu Emilia Maria. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.1,  
către Uta Aureliu Bogdan. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.5,  
către Vintila Alexandru. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.3.ap.9,  
către Preda Adrian Costel. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.4.ap.10,  
către Lapadat Cornel. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.5.ap.11,  
către Bica Carolina. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinata 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1 sc.5.ap.12,  
către Boroata Petre Gabriel. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
nr.3803/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. Nadcom Sat 
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S.R.L., respectiv nr.3804/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi 
S.C. GPV GRUP S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Valea Roşie din municipiul Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea 
persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, 
republicată, privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, în vederea înscrierii în 
listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu.  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor obligatorii pentru constituirea 
dosarelor persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
nr.341/2004, a criteriilor şi punctajelor aferente acestora, în vederea repartizării 
unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă. 

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.113887/01.07.2016, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 06.07.2017. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Acţiune 
pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul 
Naţional “Marin Sorescu 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 

domnului Pomană Gheorghe. 
Dl. Preşedinte: 
O rog pe d-na profesor Bianca Predescu să ne spună dacă dosarul a îndeplinit 

condiţiile de legalitate. 
D-na Consilier Local Predescu: 
Am studiat dosarul. Pe de o parte în ceea ce-l priveşte pe dl. Pomană Gheorghe, 

acesta nu se află în nicio situaţie de incompatibilitate, iar, conform documentelor depuse, 
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este următorul supleant pe listele electorale PSD, condiţie în care propunem validarea 
mandatului acestuia. 

Dl. Preşedinte: 
Mulţumim mult. Il rog pe dl. consilier Pomană Gheorghe să meargă să depună 

jurământul.   
Dl. Consilier Local Pomană: 
Subsemnatul GHEORGHE POMANĂ consilier în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din 
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ: 
        Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Aşa sã-mi 
ajute Dumnezeu! 

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

Art.1. Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, al dlui Pomană Gheorghe, următorul supleant de pe lista electorală a 
Alianţei Electorale PSD+UNPR, la alegerile autorităţilor administraţiei publice 
locale din anul 2016.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016, în sensul 
desemnării dlui. Pomană Gheorghe în Comisia I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze 
şi Administrarea domeniului. 

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Aşa cum noi până acum nu am votat niciodată bugetul Craiovei, n-o să-l votăm 

nici de data aceasta pentru că nu sunt modificări semnificative încât să fie un buget 
viabil, axat pe dezvoltare, ci este unul axat pe consum, dar profit de această luare de 
cuvânt la punctul privitor la buget pentru a vă transmite, dvs., administraţiei, executivului 
mai ales, că nu veţi avea linişte cu noi până în 2020 dacă nu începeţi să faceţi demersuri 
pentru un parc industrial. Am observat în discursul dvs. de investire că aţi avut o 
atitudine pro, adică deschisă referitoare la dezvoltarea economică a oraşului. Vă spunem 
că în momentul acesta cel mai important este să avem un parc industrial de minim 100 
ha. Se pot găsi soluţii, putem să apelăm la primăriile vecine, putem să apelăm la 
staţiunile de cercetare, poate beneficiaţi cumva şi de sprijinul de la nivel guvernamental 
dacă este nevoie, dar este un moment 0 în care nu putem să mai lăsăm craiovenii cu 
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această situaţie, cu acaeastă listă a locurilor de muncă. Este o soluţie la toate problemele 
craiovenilor acest parc industrial şi vă rog foarte mult să-l susţineţi.  

Referitor la buget, v-am zis, votăm împotrivă pentru că este disproporţionat, dar 
haideţi să lucrăm împreună pentru acest subiect, pentru parcul industrial. Suntem 
suferinzi, suntzem cel mai mare oraş fără un parc industrial sănătos, serios. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Primar Genoiu: 
Vă mulţumesc pentru aprecieri însă ceea ce pot su să vă spun este faptul că am o 

rugăminte către toţi consilierii: am nevoie de sprijinul dvs. Pe mine n-o să mă auziţi 
niciodată de la acest microfon să am un discurs populist, vreun discurs în care să mă 
afirm eu cu ceva ca persoană. Dacă vreţi să mă întrebaţi, practic nici nu vreau să mi se 
pronunţe numele până la sfârşitul mandatului, dar vreau ca de ceea ce mă apuc, să se 
cunoască şi să rămână în folosul oraşului. Deci v-aş ruga foarte mult în tot ceea ce aveţi, 
intervenţii, să fie strict la obiect, să fie constructive şi dacă puteţi să mă ajutaţi cu ceva, 
ajutorul pe care puteţi să mi-l daţi în privinţa realizărilor pe care cădem de acord că sunt 
foarte importante pentru oraş, nu contează de unde vine, îl primesc cu tot dragul şi cu 
toată deschiderea să răzbim. Tot ce înseamnă idei constructive faţă de parc industrial, tot 
ce inseamnă idee constructivă faţă de ajutoarele care pot fi date în parcul industrial, 
pentru că ştiţi foarte bine că la ora asta, ajutoarele date în parcurile industriale sunt şi 
acele ajutoare în cuantumul ajutorului de minimis care nu poate să depăşească un 
cuantum relativ redus de 200 mii euro, sunt totuşi mult mai mici decât în alte ţări. Haideţi 
să luăm informaţii, haideţi să ne consultăm, haideţi să avem cât mai multe date şi într-
adevăr, să facem demersuri până la nivel de guvern, până la nivel de Parlamentul 
României şi să putem să ne deschidem porţile faţă de tot ce înseamnă investitori. Deci 
reţineţi, sunt deschis la orice discuţie atâta timp cât ea este constructivă, la obiect, 
concretă şi pierdem foarte puţin timp cu discuţiile astea. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2017, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 619.822,00 mii lei, 

        - cheltuieli în sumă de 621.409,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, nr.4b, nr.4c, nr.5-10, 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. 

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 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar 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-833.988,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli-839.555,00 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 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
La punctul nr. 4 avem aici în fundamentarea rectificării bugetare, avem şi inclusiv 

în raportul predat de către aparat. Se spune: în urma analizei execuţiei bugetare şi având 
în vedere prevederile legii este necesară rectificarea bugetului prin şi cheltuieli al  SC 
Pieţe şi Târguri Craiova SRL,  prin creşterea cheltuielilor cu suma de de 20 mii lei, 
concomitent cu diminuarea profitului cu aceeaşi sumă după cum urmează: la cheltuielile 
aferente contractului de mandat este necesară suplimentarea acestora cu suma de 16 mii 
lei, la cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială,  este necesară suplimentarea acestora 
cu suma de 4 mii lei. Aş vrea precizări în acest sens. Contract de mandat, din ce ştiu eu, 
are administratorul. Are o vechime de aproximativ 6 luni, sau cât să zic că are. Înţeleg că 
a venit cu propunerea să-şi mărească propriul salariu sau ceva de genul acesta, şi să 
diminueze profitul societăţii cu cuantumul respectiv. Aş vrea lămuriri, precizări în acest 
sens şi de ce ar fi oportună această mărire. Vă mulţumesc. 

D-na Director Economic Ştefan: 
Potrivit actelor normative, salariul managerului trebuie corelat cu salariul 

viceprimarului. Deci ne obligă legea. Este solicitarea dumnealor. Fiecare va primi 
aprobarea în funcţie de cum solicită. 

Dl. Primar Genoiu: 
Era corelat şi până acum însă a fost schimbat prin lege salariul viceprimarului şi 

normal că trebuie recorelat.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.84/2017. 

Art.4. 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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
- Total venituri-8.487,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- Total cheltuieli-8.487,00 mii lei (secţiunea de funcţionare) 

             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.80/2017. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

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

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

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 

pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
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municipiul Craiova, pe anul 2017, 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.81/2017. 

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 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  
 

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

cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al 
municipiului Craiova, pe anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017, 
prin diminuarea acestuia la partea de cheltuială cu suma de 71,00 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.82/2017. 

    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 23 voturi pentru şi 

1 abţinere (Ungureanu).  
 

 
8. 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 iulie 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar 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 iulie 2017, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
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- 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 iunie 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.  
 

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

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 
2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane 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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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” 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 Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” 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 modificarea statului de funcţii al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 

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

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.91/2017. 

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

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

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţei sociale, destinată 

închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, 
situată în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.30B, bl.B04, sc.1, 
ap.11. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Vasile Florică, a locuinţei 

sociale, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30B, bl.B04, sc.1, 
ap.11. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta 
hotărâre, în cuantum de 86,33 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. 
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Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Vasile Florică 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 repartizării a unor locuinţe sociale 
situate în municipiul Craiova, strada Motru, cămin 2N, camera 1,  camera 5 
şi str. Alexandru Macedonski, nr.9. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 3 locuinţe sociale, către persoanele 

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

contractul de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la pct.2 din anexa la prezenta 
hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

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

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

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

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc..4.ap.2,  către Ciobanu Cristian. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.2, către Ciobanu Cristian, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149874/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 78456.94 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 de 
ani şi cu un avans de 12988.36 lei, reprezentând 15% din suma cuvenită Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în beneficiul 
administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Ciobanu Cristian vor aduce la îndeplinire 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc..5.ap.8,  către Dorogea Adrian Lucian. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.8, 
către Dorogea Adrian Lucian, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.138512/22.10.2012. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 89774.30 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 14859.06 lei, reprezentând 15% din suma cuvenită Agenţiei 
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Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în beneficiul 
administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Dorogea Adrian Lucian vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc. 5.ap.14,  către Voinea Laurentiu Ilie. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.5, ap.14, către Voinea Laurenţiu Ilie, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239117/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 90125.97 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 14917.77 lei, reprezentând 15% din suma cuvenită Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în beneficiul 
administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Voinea Laurenţiu Ilie 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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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc..6.ap.9,  către Vintilescu Viorel. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.6, ap.9, către Vintilescu Viorel, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149914/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 85974.58 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 14209.30 lei, reprezentând 15% din suma cuvenită Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în beneficiul 
administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Vintilescu Viorel vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc..2.ap.11,  către Sorescu Emilia Maria. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.11, către Sorescu Emilia Maria, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.7993/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 123755.30 lei, avandu-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
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hotărâre. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Sorescu Emilia Maria vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc.3.ap.1,  către Uta Aureliu Bogdan. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.3, ap.1, către Uţă Aureliu Bogdan, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149494/10.08.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 77094.18 lei, avandu-se în vedere valoarea 
de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Uţă Aureliu Bogdan 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 vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc.3.ap.5,  către Vintila Alexandru. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.3, ap.5, către Vintilă Alexandru, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.11007/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 122916.84 lei, avandu-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Vintilă Alexandru 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 vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc.3.ap.9,  către Preda Adrian Costel. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.3, ap.9, către Preda Adrian-Costel, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.11011/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 81041.85 lei, avandu-se în vedere valoarea 
de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Preda Adrian-Costel 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.  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc.4.ap.10,  către Lapadat Cornel. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.10, către Lăpădat Cornel, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149882/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 135516.43 lei, avandu-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Lăpădat Cornel vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc.5.ap.11,  către Bica Carolina. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.5, ap.11, către Bică Carolina, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149896/17.13.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 126010.38 lei, avandu-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
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vânzării a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Bică Carolina vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinata închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, 
blocul T1 sc.5.ap.12,  către Boroata Petre Gabriel. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.5, ap.12, către Boroată Petre Gabriel, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149897/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 80228.08 lei, avandu-se în vedere valoarea 
de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Boroată Petre Gabriel vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
nr.3803/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C. Nadcom 
Sat S.R.L., respectiv nr.3804/15.08.2007 încheiat între Colegiul Tehnic 
Energetic şi S.C. GPV GRUP S.R.L. 
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     Dl. Consilier Local Sirop: 
       Am o întrebare suplimentară. În documentaţie acolo n-am găsit continuitate în 
contractul acesta de închiriere, adică am găsit un contract 2007 valabil trei ani sau patru, 
nu mai ştiu exact şi după aceea ce vine cu un contract tocmai în 2014 care se prelungeşte 
cu trei ani şi este şi datat mai 2014. Deci cumva, nu ştiu dacă ne aflăm în deplină 
legalitate. Aş vrea să întreb inclusiv juridicul primăriei dacă eram obligaţi pe acest tip de 
contract, la această atribuire, să fim obligaţi cumva să licităm din nou. Înţeleg că s-a 
făcut o licitaţie în 2007, dar vreau să nu ieşim cumva din cadrul legal. Vă mulţumesc, 
Vreau precizări. 
     Dl. Director Gîlea: 
     Cadrul legal pentru prelungirea acestui contract este regulamentul privind închirierea 
spaţiilor din incinta unităţilor de învăţământ, aprobat prin Hotărârea 191/2015 care 
prevede ca pentru spaţiile comerciale construite pe terenuri închiriate în urma unor 
licitaţii publice organizate cu aprobarea consiliului local prin hotărâre de consiliu, 
acestea pot fi prelungite pe o perioadă de maxim 2 ani. Având în vedere că acest contract 
a fost prelungit în anul 2014, deci la data adoptării hotărârii consiliului local contractul 
era deja în derulare, la expirarea celor trei ani în care a fost prelungit, avem posibilitatea 
şi chiriaşul are dreptul să îi fie prelungit contractul pe o perioadă de maxim doi ani, ceea 
ce am propus consiliului local prin acest proiect de hotărâre. Dacă veţi urmări, cererea 
formulată către şcoală este în luna februarie, contractul expiră la data de 31 august şi 
suntem în interiorul perioadei contractuale la această dată. Nu eram obligaţi legal să 
facem licitaţie. După expirarea celor doi ani, da. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3803/15.08.2007 
încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C.NADCOM SAT S.R.L., pe o 
perioada de 2 ani, respectiv până la 01.09.2019. 

  Art.2.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3804/15.08.2007 
încheiat între Colegiul Tehnic Energetic şi S.C.GPV GRUP S.R.L., pe o perioada 
de 2 ani, respectiv până la 01.09.2019. 

  Art.3. Se împuterniceşte directorul Colegiului Tehnic Energetic să încheie şi să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 şi 2 
din prezenta  hotărâre. 

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

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Valea Roşie din municipiul Craiova. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

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

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii terenurilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietul de 
sarcini, în vederea închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexelor nr.4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru 
evaluarea persoanelor juridice şi fizice constituite în temeiul Ordonanţei 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor 
politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui 
spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu.  

       Dl. Consilier Local Florescu: 
     Prin acest punct de pe ordinea de zi se intenţionează să se facă repartizarea unor spaţii 
pe baza unor criterii. În primul rând eu cred că şi până acum s-au repartizat spaţii în 
Craiova pentru asociații și pentru parlamentari, şi am avut criterii. Aş dori să aflu de ce a 
fost nevoie de schimbarea criteriilor în primul rând şi în al doilea rând, există printre 
criterii la numărul 5 o prevedere ca persoana sau asociaţia să nu deţină în proprietate un 
imobil pe raza Craiovei, să înţelegem noi. Adică un parlamentar care nu este din Craiova, 
este avantajat că nu deţine un imobil în Craiova? Cred că este o greşeală sau este făcută 
cu premeditare, nu înţeleg ce se întâmplă aici. Aş prefera totuşi o altă variantă şi anume 
retragerea de pe ordinea de zi a acestui punct şi introducerea într-o dezbatere publică a 
acestuia. Mulţumesc.  
     Dl. Director Gîlea: 
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     Până la această dată, la nivelul municipiului Craiova nu au existat criterii privind 
repartizarea spațiilor, atât către asociații și fundații înfiinţate conform ordonanţei 26, cât 
și către parlamentari sau sedii de partide politice. Necesitatea acestor criterii vine din 
faptul că există la această dată multe cereri privind atribuirea de spaţii, spaţiile sunt mai 
puţine  și nu poate fi făcută o departajare decât prin aprobarea unor astfel de criterii. 
Aceasta este necesitatea acestui proiect. Discutăm de criterii, nu este obligatorie 
dezbaterea publică, nu discutăm de regulament privind repartizarea, pentru a fi nevoie de 
dezbatere publică, iar în ceea ce aţi prezentat cu privire la cabinetele paralemtare, 
contractele se fac pe cabinete parlamentare. Cabinetele paralementare sunt în directa 
subordonare a Parlamentului României. Orice parlamentar are un imobil proprietate 
personală, dar să nu fie pe cabinet parlamentar sau pe asociaţie sau fundaţie, sau pe partid 
politic. Să nu deţină în proprietate imobile. Este unul dintre criterii. Nu este eliminatoriu. 
Discutăm de un punctaj acolo, nu de eliminatorii.  
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Eu tind să cred că acest criteriu trebuie scos neapărat de acolo pentru că este clar că 
între  un parlamentar care este din Craiova şi un parlamentar care nu este din Craiova, 
este avantajat cel care nu este din Craiova. Are adresă pe Bucureşti.  
     Dl. Director Gîlea: 
     Dacă nu are domiciliul pe municipiul Craiova, nu poate candida în judeţul Dolj. 
Trebuie să ştim acest lucru. 
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     În patru ani de zile a putut candida pe Craiova şi omul îşi mai schimbă adresa. Deci vă 
rog să scoateţi acest criteriu. 
     D-ra Consilier Local Predescu: 
     Eu vroiam doar să subliniez sau să exprim mai bine ceea ce s-a spus anterior. Este 
vorba de calitatea publică a persoanei, de funcţia respectivă de deputat şi senator. Nu este 
vorba de locuinţă pentru o persoană ca persoană fizică care deţine funcţia de deputat sau 
de senator. Este vorba despre funcţia respectivă care este o funcţie publică de autoritate a 
statului. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     O completare scurtă la acest punct. Vă rog să fiţi mai atent în sală că sunteţi atent la 
ordinea de zi şi nu sunteţi atent la consilieri. Vroiam să repet rugămintea de la începutul 
şedinţei. După cum se vede, nu este suficient de explicit acest regulament, este 
perfectibil. Dacă şi un ONG a solicitat dezbatere publică şi legea în acest timp ne obligă, 
dacă avem solicitări de acest fel, să le dăm curs, propun retragerea lui de pe ordinea de zi 
şi dezbaterea lui în cadru organizat, elegant încât să ajungem la un numitor comun. Vă 
mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Nu se poate retrage de pe ordinea de zi, pentru că la început am votat ordinea de zi cu 
acest punct. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă criteriile şi punctajele pentru evaluarea persoanelor juridice şi fizice  

constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, 
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republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în 
listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu, 
conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă procedurile de constituire a dosarelor, de acordare a punctajelor aferente 
criteriilor prevăzute în art.1 din prezenta hotărâre, de întocmire a listei şi de 
atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, conform anexei nr.4 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor obligatorii pentru 
constituirea dosarelor persoanelor îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, a criteriilor şi punctajelor aferente 
acestora, în vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

          Cred că la acest punct nu s-a făcut dezbatere publică. Nu văd ce spaţii s-ar mai 
putea da revoluţionarilor deoarece ştiu că în 1990 s-au dat toate spaţiile care trebuiau 
date şi nu mi se pare corect ca azi, în 2017, să mai depună o documentaţie să-şi mai ia 
nişte spaţii sau ceva. Chiar nu mi se pare corect. Nu ştiu de unde s-a scos punctul acesta 
aşa teleportat de undeva.  
          Dl. Director Gîlea: 
          În ceea ce priveşte  dezbaterea publică, revin la menţiunile făcute la punctul 
anterior şi anume că aprobăm criteriile de repartizare şi nu regulament, nu era obligatorie 
dezbaterea publică. În ceea ce priveşte oportunitatea vă pot comunica că există şi la 
această dată cereri din partea revoluţionarilor de atribuire de spaţii, există din ce ştiu eu 
inclusiv litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti privind obligarea autorităţii locale de a le 
repartiza astfel de spaţii. Nu poate fi făcută această repartizare fără criterii de repartizare, 
având în vedere că există cereri destul de multe, iar spaţiile sunt puţine. Aceasta este 
necesitatea şi oportunitatea acestui proiect de hotărâre. Încă mai există revoluţionari care 
nu au beneficiar de aceste drepturi. Avem cereri, există şi litigii pe rolul instanţelor 
judecătoreşti privind obligarea instituţiei pentru repartizarea unor astfel de spaţii.  
          D-na Consilier Local Ungureanu: 
          Nu putem să credem că în 27 de ani nu s-au dat aceste spaţii. Nu credem asta. Să 
facem o listă să ne-o prezentaţi să vedem care cer şi pentru cine e făcută. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor persoanelor 

îndreptăţite potrivit Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 nr.341/2004, în 
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vederea repartizării unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, prevăzute în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere, prin care solicitantul va arăta 
în mod expres dacă îi sunt sau nu aplicabile prevederile art.13 alin.3 din  Legea 
nr.341/2004, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă criteriile şi punctajele aferente acestora, în baza cărora se va întocmi 
lista şi se va stabili ordinea de atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă modelul raportului de evaluare a dosarului în baza căruia se va stabili 
punctajul şi ordinea solicitanţilor, în vederea atribuirii spaţiilor cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă procedurile de constituire a dosarelor, de acordare a punctajelor aferente 
criteriilor prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre, de întocmire a listei şi de 
atribuire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, conform anexei nr. 
5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Ungureanu) şi 5 abţineri (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.113887/01.07.2016, având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.113887/01.07.2016, 

având ca obiect Baza Sportivă „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Romanescu, nr.35, până la data de 01.07.2018. 

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

  Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2016. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar PPREST INSOLV IPURL, 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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31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

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

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

municipiului Craiova, prin  scoaterea din inventar a bunurilor prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.281/2008 referitoare la darea în 
administrarea Companiei de Apă Oltenia S.A. Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

voturi.  
 
 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al  municipiului Craiova.    
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

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

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

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) anularea poziţiei nr.1 din anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.164/2017. 
     d) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 
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               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 

intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova-dna. Creţu Cristina Mădălina, de a vota ordinea de zi 
în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 06.07.2017. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct de pe ordinea de zi mandatăm un reprezentant al consiliului local 

care să voteze în adunarea generală de la Compania de Apă nişte prime pe care le vor 
primi membrii consiliului de administraţie. Vor primi mai exact, o primă de 140 milioane 
de lei vechi pentru rezultate notabile. Am încercat să-mi dau seama de ce primesc această 
primă. Am înţeles că primesc această primă din documentaţia oferită datorită faptului că 
au crescut veniturile Companiei de Apă. Am studiat la fel de intens să văd unde a fost 
dibăcia acestor membri din consiliul de administraţie, să fac acest lucru, am crezut că au 
început să facă lucrări pentru terţi sau au început să optimizeze activitatea. Nu. Dânşii 
primesc o primă pentru că au mărit tarifele la cetăţeni. Deci avem nişte specialişti în 
acest consiliu de administraţie de la Compania de Apă care se întâlnesc o dată pe lună, 
decid să mărească tarifele la apă şi canal, serviciile prestate, către craioveni, după care 
primesc şi prime, că au crescut veniturile. Eu nu ştiu cât este de normal şi am ţinut să iau 
cuvântul ca să înţeleagă toţi craiovenii ce se petrece la Compania de Apă. Avem nişte 
membrti în Consiliul de Administraţie la Compania de Apă care, din câte ştiu eu, vin o 
singură dată pe lună la o şedinţă şi au salariu de viceprimar. Indemnizaţia pe care o 
primesc coroborat cu aceste prime ajunge undeva în jur de aproape 1000 euro pe lună. 
Nu am văzut o strategie, nu am văzut absolut nimic, decât că se întâlnesc, majorează 
tarifele craiovenilor la apă canal şi primesc prime. Aş vrea să văd un CV, aş vrea să văd 
un raport de activitate al acestor persoane. Totuşi sunt plătiţi din banii craiovenilor. Nu 
am înţeles exact activitatea şi măiestria în a conduce această companie. Poate cineva să 
ne spună dacă au rapoarte de activitate, ce fac dânşii exact acolo, pe lângă faptul că 
singurul răspuns pe care l-am primit la comisie a fost că au responsabilitate. 
Responsabilitate avem toţi şi un specialist când merge pe un post, îşi asumă această 
responsabilitate. Mi se pare prea mult. 

Dl. Preşedinte: 
Nu este mult, dl. consilier. În primul rând trebuie lămurit faptul că nu sunt prime şi 

o să-l rog pe dl. director Şuiu să ne răspundă. 
Dl. Director Şuiu: 
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Bună ziua vă spun şi eu. Aşa cum spunea şi dl. preşedinte de şedinţă, nu sunt 
prime, sunt indemnizaţii. Cum bine ştiţi, consiliul de administraţie la Compania de Apă, 
directorul general şi, mai nou, din această irană, directorul economic, sunt selectaţi pe 
109, respectiv pe 111, care a adus modificări la 109. Aceştia sunt remuneraţi printr-o 
indemnizaţie fixă şi o indemnizaţie variabilă, aşa spune legea, care este de şase 
indemnizaţii dacă şi-au atins indicatorii de performanţă. Bineînţeles că s-a făcut un 
raport, ei fac un raport trimestrial. Indemnizaţia aceasta variabilă se acordă o singură dată 
pe an după aprobarea bilanţului. Nu este primă, nu este o remuneraţie că au făcut sau nu 
au făcut. Pur şi simplu şi-au atins indicatorii de performanţă. Reiese din bilanţ că tot ce 
şi-au asumat prin contractul de mandat a fost atins, se aprobă, nu s-a atins, este stabilit în 
contract. Dacă dvs. nu o să aprobaţi, puteţi să vă opuneţi tot consiliul, dumnealor se pot 
adresa instanţei, au un contract de mandat, este dreptul dumnealor să ia aceşti bani. Eu, 
director general adjunct nu primesc niciun fel de indemnizaţie pentru că sunt pe contract 
individual de muncă. Directorul tehnic şi directorul comercial primesc. Însă legea spune 
că pentru consiliul de administraţie directorul general şi directorul economic este 
obligatorie această selecţie pe 109. Unde sunt două indemnizaţii: cea fixă şi cea variabilă. 
Suma pe care aceştia o primesc nu este de 1000 euro, este de 1500 net şi mai primesc 
aceste 6 indemnizaţii aproximativ 9000 lei net.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu am înţeles cum au crescut indicatorii.  
Dl. Director Şuiu: 
Tariful se aprobă o singură dată pe an. Este asumat prin împrumutul cu BERD de 

acum mulţi ani. Să mai ştiţi un aspect. Suntem a treia companie din ţară care am scos apa 
meteorică de la persoanele fizice şi suntem pe locul 31 din 42 de judeţe ca tarif. Deci pe 
locul 31 din 42. Avem companii în ţară în oraşe din Moldova, din Ardeal care au tarifele 
mult mai mari decât ale noastre. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Eu înţeleg că suntem în topuri peste tot, dar ştiu că la cea mai mică ploicică de 

câteva ani de zile oraşul ăsta se transformă în Veneţia. Asta vedem noi, craiovenii. Nu 
ştiu topurile pe unde sunt.  

Dl. Primar Genoiu: 
Haideţi să punem lucrurile aşa cum trebuie pentru că ceea ce discutăm acum nu 

cred că are sens. Sunt nişte indicatori, este un contract, se stabileşte în contract că dacă 
indicatorii se îndeplinesc vor primi acele indemnizaţii. Dacă este o problemă, este o 
problemă care este în lumea reală: indicatorii. Deci ceea ce spuneţi dvs. este să avem 
grijă în momentul în care se stabilesc performanţele să le punem mult mai sus pentru că 
dacă un colectiv este performant şi şi-a atins indicatorii şi şi-a luat indemnizaţia, trebuie 
să puenm ştacheta mult mai sus, deci vom avea grijă de aici încolo la tot ce înseamnă 
performanţă să le ridicăm ştacheta. 

Dl. Preşedinte: 
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 Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.07.2017, ora 
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13,00, 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 Mădălina, 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 Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 

6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de 
Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) al Zonei Metropolitane Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dar citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă documentul strategic „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) 

al Zonei Metropolitane Craiova”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Zona Metropolitană Craiova 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 aprobarea încheierii contractului de parteneriat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Teatrul Naţional “Marin Sorescu 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Avem o singură discuţie, aceea că nu a fost supus dezbaterii publice cum v-am zis 

înainte de începutul şedinţei. Aşa că o să ne abţinem la acest punct. 
Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Nu este un act administrativ cu caracter normativ pentru a fi supus dezbaterii 

publice. Deci nu este o condiţie necesară în vederea adoptării actului administrativ. 
Dl. Primar Genoiu: 
Dacă nu mă înşel eu, această prevedere bugetară este prinsă în bugetul 

municipiului Craiova pe anul 2017, care a fost în dezbatere publică. Deci a fost în 
dezbatere publică inclusiv acest punct.  

Dl. Preşedinte: 
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Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
          Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 50.000 

lei, din care vor fi suportate cheltuieli pentru acţiuni promoţionale, servicii de 
supratitrare, traducere scrisă şi interpretare, conferinţe şi workshop-uri, trofee, 
onorarii speakeri, conferenţiari, membri ai juriului, invitaţi de onoare, artişti şi 
promovare mass-media, aferente organizării „Festivalului THEATER 
NETWORKING TALENTS”, în perioada 30 iunie-01 iulie 2017. 

          Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Naţional “Marin Sorescu”, 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 
şi Teatrul Naţional “Marin Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 
 
 

36. Întrebări şi interpelări. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Pe lângă multe interpelări pe care le-aş avea, aş vrea să vă rog la cimitirul Ungureni 

să se introducă pază. Toată ziua am reclamaţii, vin la mine, cum mă văd în cimitir 
toată lumea sare pe mine că se fură florile. Este un mare scandal pe această furăciune 
de flori. Flori în ghivece, nu mai spunem de celelalte coroane. Aş vrea să vă rog 
frumos să luaţi o măsură cu această problemă. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
În primul rând eu aş dori să fac o constatare. Cu amărăciune, constat că şedinţele 

Consiliului Local se transformă într-o aritmetică pură. Numărăm voturi şi atât într-o 
viteză uluitoare, nu ştiu de ce ne grăbim, unde ne grăbim, şi care este motivul real. Ne 
întâlnim odată pe lună să discutăm problemele unui oraş de 300 mii locuitori şi ne 
grăbim să trecem repede la vot, să numărăm voturile de pe partea stângă.  

Două probleme aş dori să aduc în atenţia executivului. În zona Brazdă, pe str. 
General Dr. Ion Cernătescu, Sergent Constantin Popescu înainte de campania 
electorală au duduit pe acolo foarte multe utilajer, s-au schimbat bordurile, s-a creat 
un şantier, a rămas tot şantier, adică nu s-a finalizat, nu s-a asfaltat practic. Atât a mai 
rămas de făcut. De o lună cel puţin oamenii suportă praful pe care îl ridică maşinile 
care trec prin zonă. 

În curtea fostului RAADPFL, pe str. Mihai Viteazu, este o haită de câini, 7 – 8 câini 
care seara atacă oamenii care trec pe trotuarul respectiv. Rog pe cei care au atribuţii în 
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acest domeniu să ia măsuri să constate. Personal am fost şi eu la faţa locului. Este 
adevărat, există acolo 7 – 8 câini mari, răi, o haită adevărată şi periculoasă. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Readuc în atenţie problema semaforului de pe str. Petre Ispirescu cu Dezrobirii. Ştiu 

că niciun semafor n-ar trebui să mai funcţioneze după ora 23. Menţionez că ăsta 
lucrează zi şi noapte, niciodată nu devine intermitent şi am înţeles că este o problemă, 
este manageriat de firma UTI ceva de genul acesta. Vă rog încă o dată insistent să se 
rezolve această problemă pentru că la ora aceea nu mai este deloc trafic şi chiar este 
inoportun. 

Cea mai importantă interpelare pe care vreau s-o adresez este când vom alege un 
viceprimar al craiovei, când vom avea aparatul complet. Ne aflăm după un an de 
guvernare locală PSD în care s-au schimbat trei primari. S-a terminat acum cu o rundă 
de alegeri. Haideţi să completăm aparatul administrativ al primăriei şi să trecem la 
treabă. Când vom avea această alegere? 

Dl. Primar Genoiu: 
D-na Filip, vă rog foarte mult. D-na Ungureanu a sesizat acea problemă pe care o 

ştim şi chiar v-aş ruga să facem o analiză a disciplinei şi a pazei în cimitire. Se pare că 
persistă acea problemă cu furtul florilor, al coroanelor. Cred că trebuie să-mi 
propuneţi cât de urgent o soluţie, alta decât a da cu motorină sau cu detergent pe flori.  

Dl. Florewscu – străzile respective, ca şi procedură, dar o s-o rog pe d-na Ciucă, 
care este în sală, să ne răspundă, ca şi procedură sunt echipe separate. Deci echipa 
care vine şi face modificarea de borduri şi tot ce înseamnă amenajare tortuare, iar 
ulterior se deplasează utilajul de asfaltat care găseşte totul pregătit şi este o altă etapă, 
o altă echipă.  

Dl. Ghencioiu: 
Este o zonă destul de mare , este spre finalizare. Mai este foarte puţin. Am făcut pe 

lângă şcoala 24 pe Lămâiţei. 
Dl. Primar Genoiu: 
Să înţelegem că urmează să vină eşalonul de asfaltare, da?  
Cu câinii de pe str. Mihai Viteazu, eu ştiu că este proprietate privată acolo. Haideţi 

să vedem, luăm măsuri, dacă nu, să facem o adresă la proprietar să-i dăm o amendă să 
intre în zona cu terenurile şi cu clădirile degradate. Dacă nu vrea să plătească 500% 
majorarea impozitului. Vă rugăm să luaţi măsuri.  

Semaforul pe str. Petre Ispirescu – Dezrobirii cred că este în administrarea 
primăriei. Nu, este tot a RAADPFL. Verificaţi-l. Ce a spus dl. consilier, noaptea 
trecerea pe lumină intermitentă. Ceea ce spune dl. consilier dacă noaptea trebuie să 
treacă pe intermitent că funcţionează tot timpul.  

Cu viceprimarul, înţeleg că faceţi vreo ofertă, ceva, că văd că insistaţi foarte mult. 
Vă mulţumesc. Vă doresc un sfârşit de săptămână răcoros.   

 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 29.06.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.06.2017                                                         35                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

         Dl. Director Pîrvu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 1 consilier nu s-a prezentat la dezbateri, (dl.Marinescu) 
prin urmare este absent nemotivat. 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 

Stelian Bărăgan  Ovidiu Mischianu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


