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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.07.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Director Nelu Pîrvu:  
        Începem cu prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 21 de consilieri, 6 
consilieri sunt absenţi motivat (Radu, Nedelescu, Dindirică, Vasile, Mănescu şi 
Ungureanu). 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. procesul 
verbal al şedinţei din data de 29.06.2017. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
 Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2017, 
adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data de 30.03.2017 nu a primit până la această 
dată avizul de legalitate. De asemenea, Hotărârile de Consiliu local nr. 202 şi 2011, 
adoptate în şedinţa ordinară din data de 25.05.2017 nu au primit încă avizul de legalitate, 
iar în cadrul şedinţei ordinare din data de 29.06.2017 au fost adoptate un număr de 35 de 
hotărâri, toate fiind legale conform controlului de tutelă exercitat de Instituţia Prefectului. 
          De asemenea, permiteţi-mi să vă aduc la cunoştinţă faptul că în perioada 18.07.- 
28.07.2017, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, se află în concediul legal 
de odihnă, atribuţiile sale fiind delegate către dl. viceprimar Adrian Cosman, conform 
Dispoziţiei Primarului nr. 205/14.07.2017. 
 Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că ordinea de zi de astăzi a suportat 
modificări în sensul că punctele 17,18, 19, 20 şi 25 au fost retrase de pe ordinea de zi.  
          Îl invit pe dl. consilier Bărăgan Stelian să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 238/20.07.2017, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă ordinară, în data de 27.07.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2017. 
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2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Craiova. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2017. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2017. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

11. 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 04.08.2017. 

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

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

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

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

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale Municipiului Craiova. 

17. Proiect de hoărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail 
Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”. 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail 
Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului 
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Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail 
Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova-dl.Mihail 
Genoiu în calitate de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„TERMIS DOLJ”. 

21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Salubris Dolj, 
modificarea Anexei nr.14 la contractul de delegare nr.1/2013. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitoare la desfăşurarea 
serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobare tarifelor pentru activitatea de 
ridicare/transport/depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008. 

26. Proiect de hotărâre privind modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.594/2013 referitoare la asocierea între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Centrului Multifuncţional Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film 
Festival 2017, în perioada 18-26 august 2017. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului 
european chinologic „CACIT-IPO-R 2017”, în perioada 02-03 septembrie 2017. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheirierii acordului de parteneriat dintre 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor 
prilejuite de Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2017, ediţia a V-a. 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale 
situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.5. 
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31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situate în municipiul Craiova. 

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.8, către Ilie Ileana Diana, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.7977/17.03.2003. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.1, către Coandă Claudiu Stefan, în calitate de 
titular al contractului de închiriere nr.7983/17.03.2003. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.4, către Ghită Otilia, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.7986/17.03.2003. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.7, către Georgescu Sorin, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.7989/17.03.2003. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.17, către Bălosu Camelia, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.11118/20.03.2003. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.18, către Popescu Luminiţa Viorica Cristina, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.8000/17.03.2003. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.4, către Kim Ciang Nam, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.11006/17.03.2003. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.7, către Stanca Diana Alina, în calitate de titular 
al contractului de închiriere nr.238968/29.12.2004. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.12, către Rusu Elena, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.149884/17.12.2003. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
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Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.16, către Sălceanu Poenaru Gabriel Dănuţ, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.149901/17.12.2003. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.6, către Sorescu Mariana Alina, în calitate de 
titular al contractului de închiriere nr.39011/18.12.2003. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/1994 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de 
Telecomunicaţii Dolj.   

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros 
nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 

46. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L., având ca 
obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14. 

47. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a trei 
spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de 
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, situate în municipiul Craiova, str.Ştirbei Vodă, 
nr.5. 

48. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
cinci spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de 
Colegiul „Ştefan Odobleja”, situate în municipiul Craiova, str.Electroputere, nr.21. 

49. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de 
Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, 
nr.72. 

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

51.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Sărarilor, nr.28. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 408/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
str. Henry Ford”. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor 
(bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
str. Henry Ford”. 

54. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 405/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str. Eliza Opran”. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor 
(bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. Eliza Opran”. 
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56. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 384/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str. Razelm”. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor 
(bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. Razelm”. 

58. Întrebări şi interpelări. 
 
 

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate de dl. Secretar. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

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

 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în semestrul I al anului 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Craiova. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2017. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2017. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017. 

11. 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 04.08.2017. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe 
toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, pentru luna august 2017. 
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale Municipiului Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Salubris Dolj, 
modificarea Anexei nr.14 la contractul de delegare nr.1/2013. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitoare la desfăşurarea 
serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobare tarifelor pentru activitatea de 
ridicare/transport/depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.594/2013 referitoare la asocierea între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun 
a Centrului Multifuncţional Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film 
Festival 2017, în perioada 18-26 august 2017. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului 
european chinologic „CACIT-IPO-R 2017”, în perioada 02-03 septembrie 2017. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheirierii acordului de parteneriat dintre 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor 
prilejuite de Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2017, ediţia a V-a. 

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale 
situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.5. 

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situate în municipiul Craiova. 
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27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.8, către Ilie Ileana Diana, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.7977/17.03.2003. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.1, către Coandă Claudiu Stefan, în calitate de 
titular al contractului de închiriere nr.7983/17.03.2003. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.4, către Ghită Otilia, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.7986/17.03.2003. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.7, către Georgescu Sorin, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.7989/17.03.2003. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.17, către Bălosu Camelia, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.11118/20.03.2003. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.18, către Popescu Luminiţa Viorica Cristina, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.8000/17.03.2003. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.4, către Kim Ciang Nam, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.11006/17.03.2003. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.7, către Stanca Diana Alina, în calitate de titular 
al contractului de închiriere nr.238968/29.12.2004. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.12, către Rusu Elena, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.149884/17.12.2003. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.16, către Sălceanu Poenaru Gabriel Dănuţ, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.149901/17.12.2003. 
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.6, către Sorescu Mariana Alina, în calitate de 
titular al contractului de închiriere nr.39011/18.12.2003. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/1994 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de 
Telecomunicaţii Dolj.   

40. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros 
nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 

41. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L., având ca 
obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14. 

42. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
trei spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de 
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, situate în municipiul Craiova, str.Ştirbei Vodă, 
nr.5. 

43. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
cinci spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de 
Colegiul „Ştefan Odobleja”, situate în municipiul Craiova, str.Electroputere, nr.21. 

44. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de 
Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, 
nr.72. 

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

46.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Sărarilor, nr.28. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 408/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Henry Ford”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor 
(bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare 
str. Henry Ford”. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 405/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Eliza Opran”. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor 
(bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. Eliza Opran”. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 384/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a 
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Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Razelm”. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor 
(bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. Razelm”. 

53. Întrebări şi interpelări. 
 
 

 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 

municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2017. 
 
 

 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Craiova. 

Dl. Preşedinte: 
Trebuie să se facă propuneri. 
Dl. Viceprimar Cosman: 
Aş avea eu o propunere din partea grupului PSD pentru funcţia vacantă de 

viceprimar al municipiului Craiova în persoana d-lui consilier Bărăgan Stelian. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Ţin neapărat să iau cuvântul la acest punct de pe ordinea de zi pentru că ţin să vă 

amintesc că în şedinţa trecută coaliţia dvs. de guvernare locală nu era încă înţeleasă în 
legătură cu această nominalizare. Eu am insistat pentru că mi se părea serios faţă de 
craioveni, faţă de administrarea oraşului, să aveţi o echipă completă, adică să nu 
lipsească niciun viceprimar, dar mă aşteptam la o altă nominalizare. Adică mă aşteptam 
să fie nominalizată o persoană cu mai mare autoritate fie şi în interiorul coaliţiei, cu o 
mai mare anvergură, să zicem aşa. Noi nu o să facem o propunere de viceprimar, dar 
menţionăm încă de pe acum că o să votăm împotriva nominalizării d-lui Stelian Bărăgan 
întrucât a fost şi o abordare aşa, din punctul meu de vedere necinstită faţă de acest 
subiect, adică nu este normal să aflăm de pe facebook despre această nominalizare. 
Normal ar fi fost, dacă exista o propunere în acest sens, ce fusese făcută, să fie public 
asumată şi cu CV şi cu tot pe site-ul primăriei,  din aceste motive noi vom vota împotriva 
acestei nominalizări. Vă mulţumim. 

Dl. Preşedinte: 
Şi eu vă mulţumesc, dl. Sirop. Luăm act de cele spuse de către dvs. Este normal. O 

să o rog pe d-na preşedinte, d-na profesor Bianca Predescu să ia cuvântul.  
D-na Consilier Local Predescu: 
În primul rând, faţă de cele spuse anterior, nu este nicio cehstiune de nelegalitate. 

Eu ştiu că facebook-ul este o problemă actuală şi modernă, dar legea nu vorbeşte despre 
el. Legea stabileşte care este procedura de alegere a viceprimarului în termeni expreşi.  

Pentru a lămuri însă procedura de urmat astăzi, din partea comisiei de validare ţin 
să vă anunţ că trebuie prin votul consilierilor, să definitivăm modalitatea de vot. Adică 
avem două proceduri şi vor fi supuse la vot. Prima şi cea mai uzitată este aceea prin 
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tăierea sau lăsarea liber fără a fi tăiat cu o linie numele singurei persoane propusă pentru 
că s-a făcut o singură propunere şi o a doua modalitate de vot este aceea prin încercuirea 
persoanei sau scrierea în dreptul numelui da sau nu.  

Eu propun ca dintre aceste proceduri uzitate, să fie folosită prima şi anume lăsarea 
liber fără tăiere sau tăierea numelui persoanei propuse. Solicit să propuneţi la vot această 
procedură.  

Dl. Preşedinte: 
Cine este pentru varianta propusă de d-na preşedintă? Votat cu unanimitate de 

voturi. 
Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă faptul că la acest punct de pe ordinea de zi dl. 

Bărăgan Stelian se va abţine.  
S-a trecut la vot prin procedura de vot secret. După exercitarea votului şi 

numărarea buletinelor, d-na consilier Predescu, preşedinta comisiei de validare, a dat 
citire rezultatului votului.  

D-na Consilier Local Predescu: 
Voi da citire rezultatului votului. Pentru alegerea viceprimarului, conform 

punctului doi de pe ordinea de zi, s-a făcut o singură propunere, dl. consilier Stelian 
Bărăgan. Din cele 27 de buletine de vot, 7 au fost anulate întrucât 6 membri ai consiliului 
local au fost lipsă la şedinţă, iar dl. consilier Stelian Bărăgan a anunţat public că se 
abţine. Au fost numărate buletinele de vot valabil exprimate astfel: 16 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă. Condiţie în care se propune validarea votului astfel exprimar: 

Dl. Preşedinte: 
Mulţumim, d-na preşedinte, mulţumesc colegilor pentru votul acordat astăzi, 

mulţumesc şi colegilor de la PNl pentru că asta înseamnă democraţie. Echipa primăriei 
este completă. Sigur vom face o echipă unită şi puternică. De mâine ne vedem în cartiere 
împreună cu colegii, pentru că suntem în slujba cetăţeanului. Vă mulţumesc. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se alege în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova dl. Stelian Bărăgan. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă, Serviciul Resurse Umane 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.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2017. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Voi vorbi pentru punctele nr. 3, nr. 6 şi nr. 7 legate de bugetul Craiovei.  
Dl. Preşedinte: 
O să vă rog să vorbiţi numai la punctul 3, iar la celelalte vorbiţi când ajungem la 

fiecare punct în parte. 
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Dl. Consilier Local Florescu: 
Reamintesc faptul că noi, consilierii Partidului Naţional Liberal am votat 

împotriva actualului buget la momentul la care acesta a fost votat în principal datorită 
faptului că la secţiunea pentru dezvoltare prevedea un procent de 14,6%, apreciat de noi 
ca fiind foarte mic pentru un municipiu atât de mare cum este Craiova. Rectificările în 
toate şedinţele de Consiliu Local , consider că sunt un lucru care conduce la instabilitatea 
bugetului local, nepredictibilitate pentru că noi am votat un buget care se modifică lună 
de lună. Consider că acest lucru nu este normal. Sunt rectificări trimestriale, semestriale, 
suntem de acord cu ele nu este nicio problemă, dar mi se pare că se abuzează de aceste 
rectificări. De asemenea, aş dori o informare a Consiliului local, sau cel puţin a mea 
personal, cu obiectivele din programul de investiţii, stadiul acestora, câte au fost 
realizate, suntem la jumătatea anului, am trecut de jumătatea anului şi aş dori să ştiu acest 
lucru. Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii care consideraţi că este abilitată să facă 
această informare. Vă mulţumesc.  

Dl. Preşedinte: 
Şi noi vă mulţumim. Partea cu investiţiile o s-o trecem la interpelări. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
O întrebare tehnică. Acum, dacă aţi fost ales viceprimar, mai puteţi să prezidaţi 

şedinţele? Ştiu că aveţi şi calitatea de consilier local, dar nu trecem la alegerea unui alt 
preşedinte de şedinţă? Începând cu şedinţa asta sau nu? 

Dl. Preşedinte: 
Începând cu şedinţa următoare. Această şedinţă este în regulă.  
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
semestrul I al anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 4 
voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  

 
 

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2017, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
1 abţinere (Marinescu).  
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 iunie 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 

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

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

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

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2017, după cum urmează: 
1. venituri în sumă de 621.139,00 mii lei, 
2. cheltuieli în sumă de 622.726,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, 5 şi 6, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. 

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 16 voturi pentru , 4 
voturi împotrivă (Sirop, Florescu, Câplea, Diaconu) şi 1 abţinere (Marinescu).   
 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri – 838.465,00 mii lei; 
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b)  total cheltuieli – 844.032,00 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 17 voturi pentru şi 
4 voturi împotrivă (Sirop, Câplea, Diaconu, Florescu).  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a) total venituri-94.474,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

92.374,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.100,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-95.121,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 93.021,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.100,00 
mii lei), 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.76/2017. 

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

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

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

cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2017, după cum urmează: 
a)  total venituri –11.518,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli –11.518,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.79/2017. 
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Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 

1 abţinere (Marinescu).  
 

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

cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 

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

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2017. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.86/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Rezeanu 
Marinela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman).  
 

 
11. 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 04.08.2017. 
Dl. Consilier Local Câplea: 
La şedinţa trecută de consiliu local, în şedinţa ordinară, am constatat cu toţii cum 

cei care administrează Compania de Apă s-au premiat pentru atingerea indicatorilor de 
performanţă. Când consilierii PNL au cerut explicaţii suplimentare despre oportunitatea 
acordării acestor prime, explicaţiile executivului şi ale celor de la Compania de Apă au 
fost destul de superficiale, singurul argument fiind acela că există cadru legal pentru 
acordarea acestor prime. Nefiind mulţumit de răspunsul dat la şedinţa trecută, ieri am 
depus o interpelare de la care aştept următoarele răspunsuri: după cum bine ştim, în 
2014, taxa pe apă meteorică percepută de Compania de Apă a fost abrogată şi persoanele 
fizice nu mai plătesc această taxă, însă ea încă se aplică persoanelor juridice. La 
momentul respectiv s-au purtat discuţii pentru ca aceasta să fie scoasă şi de la persoanele 
juridice, însă din motive pe care nu le înţeleg şi care nu au fost expuse public, această 
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taxă este încă în vigoare. În acest sens, prin interpelare, am solicitat să ni se spună care 
este procentul încasărilor din taxa pe apă meteorică care este percepută persoanelor 
juridice din totalul încasărilor pe care le are Compania de Apă. În 2014 când s-a pus 
problema scoaterii acestei taxe de la persoanele fizice, aceasta însemna un procent de 3% 
şi nu a fost o problemă scoaterea acestei taxe. Consider că scoaterea taxei ar fi un demers 
şi o schimbare de atitudine modul cum tratează administraţia locală mediul de afaceri. Eu 
nu spun să scoatem această taxă pe loc dar până la şedinţa viitoare să ni se prezinte 
această situaţie şi să luăm în calcul eliminarea acestei taxe. Şi de asemenea, încă o 
solicitare pe care am depus-o în interpelare, să ni se prezinte care este cantitatea de apă 
potabilă furnizată populaţiei şi care este cantitatea de apă menajeră colectată pentru că 
există tendinţa ca aceste cantităţi să fie egalate şi este anormal ca şi cantitatea de apă 
menajeră să fie egală cu cantitatea de apă potabilă furnizată. Aceasta a fost interpelarea 
mea, vă mulţumesc frumos şi aştept răspuns scris, aşa cum am cerut şi în interpelare. 

Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Atât dumneavoastră cât şi d-lui Florescu, în termen de 10 zile de la această dată o 

să primiţi un răspuns cu informaţiile pe care le-aţi solicitat.  
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 04.08.2017,ora 
13,00, aprobarea rectificării bugetului de venituri  şi cheltuieli al S.C. Compania de 
Apă ”Oltenia” S.A. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova 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 Economico-Financiară, S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare 

gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele 
cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi 
asistenţii personali profesionişti ai acestora, pentru luna august 2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

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

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

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii iulie 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.  
 

 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 
2017. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 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. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/2017. 

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

 
 

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate  

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

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.135/2017. 

Art.3. Se mandatează dna.Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., să voteze 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii aprobate la art.1 din prezenta 
hotărâre 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna.Rezeanu Marinela şi 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman).  

 
 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
Aici ar trebui să se facă o propunere. 

                 Dl. Viceprimar Cosman: 
         Din partea grupului PSD propunem reprezentant în consiliul de administraţie al 
SCM Craiova pe dl. Mihai Marius. 
         Dl. Consilier Local Sirop: 
         La discuţii remarcăm eterna plăcere a actualei administraţii de a ne pune în faţă un 
CV cu 5 minute înainte de şedinţa de consiliu. L-am studiat. Nu o să ne opunem la 
această nominalizare dar nu suntem de acord cu această practică şi vroiam să stipulăm 
acest lucru. Pentru a mia oară poate se ia odată şi odată în considerare şi înţelegem să 
facem nişte nominalizări din timp. Se pot face şi comisii să ştim şi noi despre cine este 
vorba. Este un coleg din consiliu, am înţeles vă susţinem propunerea, dar modul de lucru 
nu este în regulă.  
        Dl. Viceprimar Cosman: 
        Vis a vis de CV-ul pe care îl invocaţi dvs. trebuie să ştiţi că pe site-ul primăriei sunt 
toate declaraţiile de avere şi toate Cv-urile reprezentanţilor primăriei.  
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          Dl. Consilier Local Sirop: 
          De acord, dar nu ştiam nominalizarea dvs., nu ştiam pe cine vreţi să nominalizaţi. 
Asta este ideea. Sunt toate CV-urile, dar hai să ghicim cine va fi. Aşa este şi la 
viceprimar.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

       Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Mihai Marius, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova. 

        Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Sport Club Municipal 
Craiova şi persoana desemnată la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul 
serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, începând cu data de 1 iulie 2017, conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova se vor stabili prin Dispoziţie a Primarului 
Municipiului Craiova. 

Art.2.  (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova,  începând cu data de 1 iulie 2017, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Drepturile salariale ale conducătorilor Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

            (3) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcţiei Publice Comunitare 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova se stabilesc prin act administrativ al conducătorilor acestora. 

            (4) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru conducătorii Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
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Socială a Municipiului Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului Craiova se vor 
stabili prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

            (5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova se stabilesc prin act administrativ al conducătorilor acestora. 

Art.3. (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova,  începând cu data de 1 iulie 2017, conform anexei nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Drepturile salariale ale conducătorilor Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal 
Craiova se stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

            (3) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport 
Club Municipal Craiova se stabilesc prin decizie a conducătorilor acestora. 

            (4) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru conducătorii Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal 
Craiova se vor stabili prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

             (5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova se stabilesc prin decizie a conducătorilor acestora       

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Economico-
Financiară,  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, Direcţia Publică Comunitară 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova va 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 împuternicirea reprezentantului Consiliului Local 

al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Salubris Dolj, modificarea Anexei nr.14 la contractul de delegare nr.1/2013. 

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

  Art.1. Se aprobă tarifele noi pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor existente pentru activităţile serviciului de 
salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi: 

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

            b) aprobarea actului  adiţional de modificare a anexei nr.14 la Contractul de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013. 

  Art.4. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.3 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.5. Începând cu data 01.07.2017, taxele prevăzute la punctele 1-4 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 se suspendă, 
până la 01.01. 2019. 

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013 şi nr.191/2017 
şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.100/25.08.2016. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna.Alina Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman). 
 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari 

şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Eu am specificat şi în comisii. Referitor la aceşti indicatori, unii dintre ei sunt chiar 

indicatori de performanţă, sunt chiar aşa amuzanţi. Adică ne uităm la unul dintre 
indicatorii de performanţă ai membrilor consiliilor de administraţie şi constatăm că 
punctul 1 ca pondere 20% reprezintă crearea pe site-ul RAADPFL Craiova a unei pagini 
dedicate consiliului de administraţie care să cuprindă informaţii de interes public. Din 
punctul meu de vedere aplicând principiul transparenţei şi al bunului simţ în 
administraţie, ăsta n-ar trebui să fie un criteriu de bonificaţie să zicem aşa. Ăsta n-ar 
trebui să fie un criteriu, ar trebui să fie o chestiune respectată din start din primă fază. La 
punctul 3, va asigura transparenţa informaţiilor prin asigurarea afişării pe site-ul regiei a 
indicatorilor economici şi de performanţă, inclusiv bugetele de investiţii în fiecare an, 
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datoriile întreprinderii către bugetul de stat etc. Din punctul meu de vedere, de asemenea 
era o chestiune care trebuia satisfăcută din start fără să ni se pară un mare merit dacă se 
implică consiliul de administraţie în a realiza acest lucru. Trebuia să fie făcut de mult. 
Aşadar, dacă aceste criterii ni se par întocmite neserior adică să zicem aşa că avem ceva 
pe o hârtie că există nişte criterii, că până la urmă îşi vor primi cu toţii bonificaţiile 
respective şi le-am pus nişte criterii foarte uşoare ca nu cumva să nu se încadreze cineva. 
Aşa că noi vom vota împotriva acestui punct şi propunem modificarea acestor criterii cu 
unele mai serioase care chiar să reprezinte o provocare pentru membrii consiliilor de 
administraţie pe care i-am văzut în anexa acestui punct de pe ordinea de zi, dar 
menţionez că nu cunosc pe nici unul dintre ei şi nici măcar nu ştiu cum au fost selectaţi. 
Ştiu cu Legea 109, o firmă de recrutare ş.a.m.d. Deci dacă nu modificăm aceste criterii 
noi vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. 

Dl. Director Nelu Pîrvu: 
Dacă îmi permiteţi, dl. Preşedinte, aceşti indicatori vizează activitatea de 

guvernanţă corporativă care reprezintă un ansamblu de reguli privind activitatea de 
administrare şi control. Practic, această cuantificare a acestor indicatori de performanţă 
se va face procentual în limitele prevăzute de Ordonanţa 109/2011 şi apreciem faptul că 
aceşti indicatori de performanţă identifică întocmai obiectivele stabilite de către legiuitor. 

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

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 
4 voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Câplea, Diaconu).  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor referitoare la desfăşurarea 
serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

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

   Art.l. Se aprobă tarifele privind desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 
anexa nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 
municipiul Craiova nr.199265/28.12.2011, aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2016. 
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      Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 

1 abţinere (Sirop).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobare tarifelor pentru activitatea de 
ridicare/transport/depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 

        Am menţionat şi la şedinţa de comisie de ieri. Noi vrem să instituim această taxă de 
ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar, ideea in sine nu este rea, adică este 
normal până la urmă să existe o disciplină pe acest aspect. Noi acum câteva luni ne-am 
opus acestui fapt până când nu vom avea suficiente locuri de parcare. Îmi menţin punctul 
de vedere, adică noi dacă nu avem suficiente locuri de parcare şi plecăm să alergăm după 
a ridica maşini, nu mi se pare normal. Întâi construim şi după aceea sancţionăm. De 
asemenea, dacă totuşi vreţi să puneţi în practică acest lucru şi să ne apucăm să alergăm 
după şoferi şi maşini, măcar haideţi să fim puţin rezonabili. Am căutat în alte tarife din 
restul ţării şi deşi unele erau să zicem mai mari decât ce propuneţi dvs., am constatat de 
exemplu că la sectorul 4 din Bucureşti se ridică şi transportă maşini, deci taxa şi ridicare 
şi transport, costă 75 de lei şi nu se percepe tarif de depozitare. Noi aici în proiectul de 
hotărâre avem o propunere în care 300 de lei costă ridicarea şi transportul că noi suntem 
la Craiova şi suntem mai bogaţi şi 10 lei pe zi taxa de depozitare. Măcar dacă tot vreţi să 
treceţi cu acest proiect, modificaţi cuantumul acestei taxe pentru că mi se pare mare la 
momentul ăsta, şoferul dacă a greşit este deja sancţionat contravenţional de către Poliţia 
Rutieră sau de către Poliţia Locală, deci mai are şi acolo de plătit o taxă, şi să avem 
pardon, să ne apucăm să sancţionăm şi să tăiem când o să avem noi suficiente locuri de 
parcare pentru toţi şoferii din Craiova sau pentru toate nevoile lor. Nu zic, această 
măsură poate fi aplicată în cazuri de încălcare flagrantă adică în cazuri în care se 
parchează pe o trecere de pietoni, în care se parcehază în apropierea unui spital şi se 
blochează accesul, de acord, dar nu să ne apucăm să alergăm după şoferi unde credem 
noi că este mai puţin important sau mă rog, peste tot aşa, să ne apucăm să alergăm după 
şoferi. De asemenea, la acest punct mă întreb de ce nu a fost achiziţionat până acum 
utilajul respectiv, adică de ce noi în momentul în care ne apucăm să ridicăm maşinile, să 
alergăm după şoferi şi să-i taxăm cu 300 de lei după intrarea în vigoare a acestei şedinţe, 
de ce o facem cu nişte utilaje închiriate şi nu am finalizat deja procedurile de achiziţie că 
ştiu că aţi votat într-o şedinţă precedentă achiziţionarea unor utilaje pentru a desfăşura 
această activitate în regie proprie. Acum înţeleg că o să se facă cu utilaje închiriate şi nu 
mi se pare normal să mai contractăm un terţ pentru această activitate, atâta timp cât a fost 
bugetată din bugetul propriu. Vă mulţumesc. Aştept lămuriri şi dacă nu, vom vota 
împotrivă. 
          Dl. Administrator Public Manda: 
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          În primul rând, dl. consilier, vorbeaţi de tarife. Bănuiesc că aţi citit şi aţi ales doar 
un exemplu care v-a căzut dvs. în mână. Dacă vreţi vă dau exemple tarife din alte 
municipii de nivelul Craiovei: la Sibiu – 450 lei, la Cluj Napoca – 495 lei, la Timişoara – 
450 lei, la Alba Iulia – 417 lei, la Buzău – 500 lei, la Iaşi – 450 lei, la Ploieşti – 450 lei. 
Deci toate tarifele sunt mai mari decât în Craiova. Există doar precedentul pe care l-aţi 
menţionat şi dvs., Primăria sectorului 4 din Bucureşti. Dacă este să dăm exemple, putem 
să ne gândim şi atunci când exista în vigoare vechiul regulament de ridicare al maşinilor 
parcate neregulamentar, şi când dl. Florescu era director la RAT şi taxa era tot 300 lei la 
un salariu minim de 750 lei, acum dacă ne gândim, salariul minim este de 1450 lei. Nu 
înţeleg de ce faceţi atât tam-tam referitor la nişte persoane care aleg ei să greşească şi să 
încalce Codul Rutier. Nu se pune această taxă, nu se ridică maşina parcată regulamentar, 
nu se face vânătoare de maşini. Sunt persoane care văd semnul de staţionare interzisă, 
văd trecerea de pietoni, văd trotuarul şi aleg ei asumându-şi plata unei penalităţi, atât din 
punct de vedere rutier, cât şi din punct de vedere tehnic, aleg ei să facă acest lucru. 
Referitor la modalitatea de implementare a acestui proiect, RAT Craiova după ce i-a fost 
delegat serviciul de ridicare şi-a modificat bugetul şi lista de achiziţii. A fost procedura 
până când a trebuit să vină viza de legalitate pe această hotărâre de consiliu local de la 
Prefectură, şi imediat a demarat procedura de achiziţie a două asemenea maşini speciale, 
pentru că noutatea în lege este că maşinile pe care le aveau în dotare ei, nu mai sunt bune 
pentru că trebuie maşină cu platformă. Procedura este în derulare şi având în vedere că 
există un termen pe care dvs., ca şi consiliu local, l-aţi pus pentru demararea acestei 
operaţiuni, au ales să închirieze pentru o perioadă de timp determinată asemenea maşini 
până în momentul în care se face achiziţia.  
         D-na Consilier Local Predescu: 
         În comisia juridică noi am mai discutat această chestiune şi s-a prezentat şi un 
calcul economic cu privire la cheltuielile care se fac raportat la care s-a şi stabilit taxa. 
Noi am aprobat de curând regulamentul. Odată pentru a fi corecţi trebuie să specificăm 
că sunt două taxe distincte: una pentru ridicare şi alta pentru transport. Şi ne aducem 
aminte bine că nu se suprapun atâta timp cât după ce a intervenit ridicarea poate fi 
stopată această procedură fără a se realiza transportul. Taxa este de 150 lei pentru fiecare 
şi este adevărat, cu excepţia sectorului 4 Bucureşti, este cea mai mică din ţară, aliniindu-
se la cele practicate până în prezent doar de două municipii: Timişoara şi Oradea. Cât 
priveşte procedura de ridicare a acestor autovehicule care au fost parcate sau sunt 
staţionate neregulamentar, întrucât această chestiune a făcut obiectul mai multor 
contestaţii de-a lungul timpului în instanţă, avem şi o hotărâre a Curţii Constituţionale, 
cunoaştem acest lucru, procedura se derulează conform elgii în vigoare care prevede 
expres că doar agentul de poliţie din cadrul Poliţiei Rutiere poate lua această măsură, 
spre deosebire de situaţia anterioară când şi Poliţia Locală avea atribuţii cu privire la 
aceste acte şi fapte. Pe cale de consecinţă, pe de o parte riguros vorbind taxele stabilite în 
prezent care sunt supuse votării reprezintă rezultatul unui calcul economic, este şi o 
măsură socială pentru că, aşa cum am spus cu excepţia sectorului 4 Bucureşti, cuantumul 
taxei este la nivelul cel mai mic din ţară, iar pe de altă parte este o procedură în prezent 
de urmat pentru punerea în aplicare efectiv a acestui mecanism pe care cetăţenii 
municipiului Craiova îl aşteaptă. Cunoaştem acest lucru. Vă mulţumesc. 
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          Dl. Consilier Local Sirop: 
          Eu am ridicat această problemă şi la stabilirea regulamentului privind aceste 
ridicări de maşini şi vă supun din nou atenţiei situaţia ipotetică în care maşina de ridicări 
vine de la bază să ridice o maşină. Primul şofer pe care îl găseşte acolo, se întoarce şi îşi 
achită taxa de 150 lei pentru că este doar taxa aceea de ridicare. După aceea urmează un 
parcurs pe aceeaşi stradă, întâlneşte 10 maşini în aceeaşi situaţie. Adică îmi spuneţi că o 
să taxăm următorii 10 şoferi deşi ei sunt la maşină, încasăm 1500 lei din buzunarul lor, 
deşi am făcut deplasarea o singură dată şi după aceea ne-am mai deplasat încă 10 m până 
la următoarea maşină, încă 20 m până la următoarea ş.a.m.d. Mi se pare că dublu taxăm 
sau triplu taxăm că până la urmă tariful acela de ridicare include şi transportul utilitarea 
de la bază şi până în centru, dar acest transport nu trebuie să fie plătit de fiecare şofer în 
parte dacă maşina se afla deja acolo. Deci trebuie să fim riguroşi în redactarea unor astfel 
de acte normative. Plus că v-am zis. Sancţiunea deja există. Contravenţional este 
sancţionat de Poliţia Rutieră respectivul şofer. Eu zic să fiţi flexibili la acest punct, şi să 
găsiţi o altă modalitate de a taxa acest lucru, altfel nu vom susţine acest proiect. Vă 
mulţumesc. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă tariful în cuantum de 300 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de 
ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă tariful în cuantum de 150 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea 
de ridicare, în situaţia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se 
prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea acestor cheltuieli. 

  Art.3. Se aprobă tariful de depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, în cuantum de 10 lei/zi 
(inclusiv TVA), începând cu ziua următoare momentului depozitării, nefracţionat 
pe intervale de ore. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 

4 voturi împotrivă (Sirop, Florescu, Câplea, Diaconu).  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind modificării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.594/2013 referitoare la asocierea între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.42/07.11.2013 încheiat între 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în 
comun a Centrului Multifuncţional Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere 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.594/2013.   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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.  
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului 
Divan Film Festival 2017, în perioada 18-26 august 2017. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 80.000 

lei, pentru organizarea primelor trei zile ale evenimentului „Divan Film Festival”-
2017, respectiv 18-20 august 2017, care se desfăşoară în municipiul Craiova.  

          Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia pentru Poezie „Mircea 
Dinescu”, 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, 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 Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu” vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.07.2017                                                         27                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii 
evenimentului european chinologic „CACIT-IPO-R 2017”, în perioada 02-03 
septembrie 2017. 

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

         Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 10.000 
lei, în vederea susţinerii evenimentului european chinologic „CACIT-IPO-R 
2017”, în perioada 02-03 septembrie 2017. 

          Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Centrul Naţional de 
Educare Canină”, 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 Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” 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 încheirierii acordului de parteneriat 
dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 
2017, ediţia a V-a. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 114.550 

lei, în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de Festivalul Mondial de Poezie 
„Mihai Eminescu” 2017, ediţia a V-a, în perioada 17 septembrie-20 septembrie 
2017.  

          Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat dintre municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai 
Eminescu” Craiova, în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de Festivalul 
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 2017, ediţia a V-a, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3. Se aprobă Programul manifestărilor cuprinse în cadrul organizării evenimentului 
Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”-ediţia a V-a, în perioada 17 
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septembrie-20 septembrie 2017, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.      

        Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze acordul 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 Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu” Craiova 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 repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, 
ap.5. 

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

  Art.1.Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Şerban Adrian, a locuinţei 
sociale, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30E, bl.B01, sc.1, 
ap.5. 

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. 

Art.4.Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, cu unitatea locativă prevăzută la art.1 din 
prezenta hotarâre.  

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Şerban Adrian 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe pentru tineri, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Craiova, către persoanele 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

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

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
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.  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.8, către Ilie Ileana Diana, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.7977/17.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.1, ap.8, către Ilie Ileana Diana, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr. 7977/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 123395.47 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 20380.02 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 Ilie Ileana Diana vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.1, către Coandă Claudiu 
Stefan, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.7983/17.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.1, către Coandă Claudiu Stefan, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.7983/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 79446.86 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 13114.40 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 
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Patrimoniu şi Coandă Claudiu Stefan vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.4, către Ghită Otilia, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.7986/17.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.4, către Ghită Otilia, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.7986/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 78873,92 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 5 ani şi 
cu un avans de 64000,00 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 Ghită Otilia vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.7, către Georgescu Sorin, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.7989/17.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.7, către Georgescu Sorin, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.7989/17.03.2003. 
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Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 78543.95 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 ani 
şi cu un avans de 12965.04 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 Georgescu Sorin 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.17, către Bălosu Camelia, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.11118/20.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.17, către Bălosu Camelia, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.11118/20.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 78648.14 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 5 ani şi 
cu un avans de 40000.00 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 Bălosu Camelia 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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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.18, către Popescu Luminiţa 
Viorica Cristina, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.8000/17.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.2, ap.18, către Popescu Luminiţa Viorica Cristina, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.8000/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 88112.84 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 ani 
şi cu un avans de 38500.00 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 Popescu Luminiţa Viorica Cristina vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.4, către Kim Ciang Nam, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.11006/17.03.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.3, ap.4, către Kim Ciang Nam, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.11006/17.03.2003. 
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Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 76559.17 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 Kim Ciang Nam 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 vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.7, către Stanca Diana Alina, 
în calitate de titular al contractului de închiriere nr.238968/29.12.2004. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.7, către Stanca Diana Alina, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.238968/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 135688.17 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
ani şi cu un avans de 22471.60 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 Stanca Diana Alina 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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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.12, către Rusu Elena, în 
calitate de titular al contractului de închiriere nr.149884/17.12.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.12, către Rusu Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149884/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 81548.30 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 ani 
şi cu un avans de 13497.83 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 Rusu Elena vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.16, către Sălceanu Poenaru 
Gabriel Dănuţ, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149901/17.12.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.5, ap.16, către Sălceanu Poenaru Gabriel Dănuț, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.149901/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 125407.62 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 20748.85 lei, reprezentând 15% din suma cuvenită Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în beneficiul 
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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 Sălceanu Poenaru Gabriel Dănuţ vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.6, către Sorescu Mariana 
Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.39011/18.12.2003. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.6, ap.6, către Sorescu Mariana Alina, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.39011/18.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 91976.61 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 Sorescu Mariana Alina vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.43/1994 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de 
Telecomunicaţii Dolj.   
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.43/1994, având ca obiect 

terenul în suprafaţă de 220 mp., situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu 
Plopşor, nr.10, în sensul înlocuirii părţii contractante Direcţia de Telecomunicaţii 
Dolj (S.C. Romtelecom), cu S.C. Telekom România Communications S.A. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune 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.13/1994. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu 
oneros nr.3P/2017 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.3P/30.03.2017 

încheiat între municipiul Craiova şi S.C.Pan Group S.A., având ca obiect 
asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 110 mp., situat 
în municipiul Craiova, str.Calea București, nr.34, bl.A8, în sensul înlocuirii părţii 
contractante S.C. Pan Group S.A., cu S.C. AN-RA S.R.L., ca urmare a 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1698/2017. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie 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.216/2015. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.Pan Group S.A. şi S.C. 
AN-RA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

41. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L., 
având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.14. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1.Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi S.C. Cabinet Medical Dr. Oprescu Maria-Victoria S.R.L., reprezentată 
legal prin medic titular Oprescu Maria-Victoria, având ca obiect exploatarea 
spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), în suprafaţă de 39,34 
mp., până la finalizarea procedurii de licitaţie publică, dar nu mai mult de 1 an. 

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

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

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

voturi.  
 
 

42. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a trei spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, situate în municipiul 
Craiova, str.Ştirbei Vodă, nr.5. 

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

ani, a trei spaţii disponibile, aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, administrate de Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, în suprafaţă de 10 
mp. fiecare, situate în municipiul Craiova, str.Ştirbei Vodă, nr.5, identificate în 
anexele nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele de 
închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Colegiul Naţional „Fraţii 
Buzeşti” 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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43. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a cinci spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrate de Colegiul „Ştefan Odobleja”, situate în municipiul Craiova, 
str.Electroputere, nr.21. 

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

ani, a cinci spaţii disponibile, aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, administrate de Colegiul „Ştefan Odobleja”, în suprafaţă de 404,72 mp., 
100,32 mp., 42,72 mp., 53 mp., respectiv 50 mp., situate în municipiul Craiova 
str.Electroputere, nr.21, identificate în anexele nr.1-5 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.6-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietele de sarcini şi Documentaţiile de atribuire a contractelor de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.11-15, respectiv nr.16-20 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului „Ştefan Odobleja” să organizeze procedura 
de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele de închiriere a 
spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
administrat de Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, situat în municipiul 
Craiova, str.Amaradia, nr.72. 

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

ani, a unui spaţiu excedentar aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, administrat de Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”, în suprafaţă de 9 
mp., situat în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.72, identificat în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii spaţiului identificat la 
art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
închiriere, în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3, respectiv nr.4 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional „Ştefan Velovan” să organizeze 
procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul de închiriere 
a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.1 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
b) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.2 şi 3 care fac 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 prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.525/2013 şi nr.206/2017. 

                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.  
 
 

46. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Sărarilor, 
nr.28. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 

Craiova, a  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie ,,Amenajare clădire 
pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia-(P.T.+Ex) şi ,,Împrejmuire 
parţială teren (laturile de Nord, Est şi Sud)”,  situat în  municipiul Craiova, str. 
Sărarilor, nr.28,  identificate în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre se va face 
pe bază de proces verbal de predare - primire, încheiat între părţi . 

  Art.3. Se împuteniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare – primire a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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.311/2010 referitoare la darea în 
administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a resurselor 
materiale, umane şi financiare. 

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

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

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 408/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice 
şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare str. Henry Ford”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare str. Henry Ford”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare str. Henry Ford”, după cum urmează: 
a) Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)-3.012.321,8 lei 

             din care construcţii montaj (C+M)-2.707.396,68 lei 
b) Durata de realizare a investiţiei: 2,5 luni. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.408/2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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.  
 
 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor (bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare str. Henry Ford”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării 

de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, 
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare str. Henry Ford”, după cum urmează: 
a) Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)-3.012.321,8 lei 
b) Bugetul de stat-2.949.770,46 lei 
c) Bugetul local-62.551,34 lei 

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

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

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 405/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice 
şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare str. Eliza Opran”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare str.Eliza Opran”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă noii indicatori pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str.Eliza 
Opran”, după cum urmează: 
1. Valoarea  totală ( inclusiv TVA  )        1.303.717,75  lei  

         din care: construcţii montaj (C+M)     1.167.834,55 lei 
2. Durata de realizare  a investiţiei            2 luni 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.405/2014. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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50. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor (bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare str. Eliza Opran”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării 

de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, 
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. Eliza Opran”, după cum 
urmează: 

             Valoarea totală (inclusiv TVA) – 1.303.717,75 lei 
             Bugetul de stat  - 1.250.715,91 lei 
             Bugetul local – 53.001,84 lei. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 384/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice 
şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Modernizare str. Razelm”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii 

„Modernizare str. Razelm”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare str. Razelm” după cum urmează: 
a) valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)-146.760,05 lei 

             din care construcţii montaj (C+M)-108.844,0 lei 
b) durata de realizare a investiţiei: 2 luni. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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52. Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a 
cheltuielilor (bugetul de stat, respectiv bugetul local) pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare str. Razelm”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării 

de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, 
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Razelm”, după cum urmează: 
a) valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)-146.760,05 lei 
b) bugetul de stat-134.395,02 lei 
c) bugetul local-12.365,04 lei 

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

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

53. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Aş vrea să abordez în primul rând problema Stadionului „Ion Oblemenco”. Astăzi 

este un meci foarte important şi foarte interesant care se va desfăşura deseară între CSU 
Craiova şi AC Milan. Din păcate, acest meci nu se va desfăşura în Craiova. El se va 
desfăşura la Drobeta Turnu Severin. Motivul este unul care e de râsul lumii. Craiova nu 
are un stadion pe care să se poată desfăşura un meci de fotbal. Mai mult decât atât, noul 
stadion la momentul închiderii acoperişului s-a descoperit un viciu, o problemă care vom 
vedea cui aparţine: proiectantului sau constructorului. Cert este că stadionul nu va fi 
finalizat nici la ultimul termen propus. Reamintesc faptul că termenul iniţial a fost 
26.11.2016. Cred că se va face 26.11.2017 şi pe acest stadion nu se vor putea desfăşura 
meciuri pentru că este încă un şantier acolo. Eu am fost ieri, am văzut şi părerea mea 
sinceră aceasta este. Suntem într-o mare întârziere. Solicit executivului să ceară 
Inspectoratului de Stat în construcţii o expertiză tehnică să vedem care este cauza reală, 
ce s-a întâmplat acolo pentru că nu are rost să riscăm şi să ne trezim cu incidente, cu 
tragedii, Doamne fereşte!, în perioada în care acolo se vor juca meciuri de fotbal şi vor 
veni spectatori. Atât legat de stadion.   

În şedinţa de luna trecută am făcut două interpelări şi am spus despre o haită de 
câini de pe str. Mihai Viteazu din zona fostului RAADPFL care există şi astăzi exact în 
aceleaşi condiţii ca acum o lună. De asemenea, asfaltarea în zona Brazdă. A venit cineva, 
a luat cuvântul din sală, nu-mi aduc aminte cine este persoana respectivă, dacă este 
prezent în sală, l-aş ruga să ne spună şi astăzi care este situaţia. Aş dori să vedem ce 
demersuri a făcut primăria în cele două direcţii aduse de mine în atenţia executivului: 
asfaltarea în zona Brazdă care de două luni şi jumătate a rămas doar pregătirea pentru 
asfaltare cu gropile de rigoare, cu bordurile puse şi câinii din str. Mihai Viteazu. 

 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 27.07.2017                                                         45                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Dl. Consilier Local Sirop: 
În primul rând aş vrea să-i răspund colegului meu, dl. Florescu şi să-l asigur că 

administraţia deja a luat măsuri în legătură cu stadionul şi a amplasat un ecran gigant 
aici, în centrul oraşului, aşa că nu văd de ce ne mai facem probleme că nu se joacă 
meciul la Craiova că cine vrea, poate să vină în piaţă să vadă pe un ecran gigant. 
Glumesc, vă daţi seama că nu se compară cu atmosfera reală a unui meci, dar mi s-a 
părut cel puţin amuzant modul de a contracara, imposibilitatea de a termina acest stadion. 
Interpelarea pe subiectul acesta ar fi când o să fie gata stadionul. Asta am vrut să fie o 
glumă continuată pentru ce interpelase colegul meu, dl. Florescu.  

Cel mai dureros lucru care se întâmplă în momentul de faţă în oraşul nostru este ce 
aţi votat dvs. cu toată opoziţia noastră acum două luni. Aţi votat prelungirea contractului 
cu firma chinezească pentru cartierul chinezesc. Ni s-a promis atunci că va fi o nouă 
firmă care va avea bani, noi v-am spus că este un tertip, o strategie de campanie să treacă 
campania electorală. Dl. Primar în funcţie, atunci nu era în funcţie, era demisionar aşa că 
s-a eschivat. De data aceasta este plecat în concediu, v-a lăsat pe dvs., cei doi viceprimari 
cu problemele pe cap, chiar sunt curios ce răspuns aveţi la această problemă. Peste 3 zile 
expiră termenul. Atunci s-a votat prelungirea cu 60 de zile, chiar la data de 31 mai. Care 
este abordarea dvs. pe această problemă. Eu vă spun că noi susţinem intrarea în posesie a 
amplasamentului de către Primăria Craiova şi Consiliul Local cu scoaterea la licitaţie 
către un alt beneficiar, către un alt constructor până la urmă, poate să câştige un 
constructor de oriunde, poate să vină şi din Brazilia, dacă este vorba să vină de undeva. 
Eu aş spera să fie român, dar nu putem să mai batem pasul pe loc cu acest proiect, aşa că 
vă solicit imperativ să răspundeţi la acest lucru şi să ne spuneţi care sunt soluţiile dvs. pe 
acest subiect. 

O ultimă interpelare, este o chestiune de principiu. Exista un monument al 
victimelor comunismului în parcul de la teatru ridicat prin grija Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politici deci nu a fost ridicat din bani publici, dar donat ulterior municipalităţii. 
La momentul efectuării lucrărilor pentru parcarea subterană a fost preluat în grijă înţeleg, 
de către RAADPFL, iar la momentul la care discutăm înţeleg că nu se mai ştie nimic 
despre acest monument. Eu refuz să uităm despre victimele rezistenţei anticomuniste, 
mai ales dacă s-au preocupat prin grija lor, să aibă un monument unde să poată să-şi 
cinstească eroii şi să facă diverse comemorări şi să amintească tuturor despre suferinţa 
îndurată atunci. Din respect pentru aceştia v-aş ruga să –mi spuneţi, să-mi comunicaţi 
dacă ştiţi ceva despre acest monument, dacă ştiţi unde se află în momentul de faţă şi unde 
putem să-l amplasăm din nou, iar dacă acesta nu se mai găseşte, ar fi cam ruşinos, dar, 
inclusiv în această situaţie există o soluţie, trebuie să ridicăm noi un alt monument pentru 
aceste victime ale rezistenţei anticomuniste. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă două probleme semnalate de cetăţenii Craiovei şi 

anume prima ar fi: trecerile de pietoni foarte lungi care traversează două bulevarde cum 
este cea de la Ciupercă, trecere de pietoni care nu are scuar, refugiu pentru pietoni. Acolo 
este un real pericol pentru pietonii care traversează cât şi pentru şoferi, conducătorii auto. 
Dacă un pieton a pus piciorul pe trecerea de pietoni pe sensul opus, trecerea de pietoni 
având 60-70 de metri sau cât are ea, este foarte lungă şoferului, conducătorului auto, i se 
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poate reţine permisul de conducere pentru neacordarea priorităţii la trecerea de pietoni. 
Asta ar fi o problemă foarte serioasă semnalată de locuitorii oraşului. Ca şi soluţie 
propun construirea refugiului pentru pietoni la mijlocul trecerilor de genul acesta, în felul 
acesta evităm eventualele accidente pentru pietoni cât şi scăpăm şoferii de reţinerea 
permisului de conducere.  

A doua problemă pe care vreau s-o semnalez este târgul de la Făcăi. Traficul este 
paralizat între orele 8 -12 în fiecare zi de luni. De la Bratovoieşti până la Craiova, Podari 
– Craiova, se circulă bară la bară pe o distanţă de 6 km care se parcurge într-o oră. Este 
inadmisibil. Trebuie să găsim o soluţie să deblocăm acest sector de drum. Ar fi ca şi 
variante mutarea târgului de săptămâna duminica sau în altă zi, nu ştiu, în care nu este un 
trafic aşa mare. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
După şedinţa de consiliu local de luna trecută în care am sesizat problemele din 

cart. Brestei, mai specific din zona Aleilor Bâlteni şi din zona Balta Craioviţa, m-am 
deplasat împreună cu dl. viceprimar Adi Cosman şi cu ceilalţi membri ai executivului, 
unde am constatat aceste probleme cât şi s-au dispus măsuri pentru rezolvarea acestora, 
însă în această zonă există numeroase terenuri private pe care primăria nu poate intra şi 
în acest sens îi org să continue demersurile prin care să someze Garda de Mediu şi să fie 
obligaţi să-şi cureţe terenurile cât să le şi împrejmuiască. Aţi văzut ce s-a întâmplat nu de 
foarte mult timp la Bucureşti, cu o altă problemă, cea a câinilor maidanezi, tocmai din 
acest fapt, că terenul nu era împrejmuit. În zona aceasta sunt foarte mulţi copii care se 
joacă seara. Ce se întâmplă dacă copiii ajung din greşeală în zona mlăştinoasă şi avem 
parte de un eveniment nefericit? Îi rog cu celeritate să procedeze pentru rezolvarea 
acestei probleme. De asemenea am fost sesizaţi de mai mulţi cetăţeni din zona str. 
Doiceşti şi Aleea 6 Doiceşti mai specific, care au depus o petiţie la primărie, s-au şi 
deplasat membri ai executivului fiindcă au probleme cu canalizarea şi salubrizarea 
publică. Ne roagă ca membri ai executivului să meargă din nou în zonă şi să rezolve 
aceste probleme.  

Ultimul punct pe care aş vrea să îl aduc în atenţia executivului, este vorba de piaţa 
agroalimentară din zona Brestei. Este o investiţie a primăriei care nu funcţionează decât 
câteva zile pe an. Care este utilitatea economică a acestei pieţe din moment ce ea nu 
funcţionează decât câteva zile prin celebra piaţă de miei şi nu are rost să vă spun ce 
mirosuri au de suportat şi ce atmosferă este în acele zile pentru locatarii din zonă? Vă 
mulţumesc frumos. 

Dl. Viceprimar Cosman: 
Pentru ca răspunsurile să fie cât mai clare şi concise, o să rog executivul să vă dea 

răspunsurile în scris.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.07.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

          
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 

Stelian Bărăgan  Ovidiu Mischianu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


