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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.03.2018 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 1 consilier absent motivat (d-na Ungureanu) şi 2 consilieri 
întârzie (Marinescu, Radu Marin). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Mihai Marius pentru a prelua lucrările şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Bună ziua vă spun şi eu! Dau cuvântul d-lui primar pentru a vă spune câteva cuvinte. 
     Dl. Primar Genoiu: 
     Eu vreau să vă urez o primăvară frumoasă la toate doamnele şi domnişoarele din sală şi 
din Craiova şi din toată ţara pentru că, cred că astăzi este semnalul primăverii atât ca 
vreme cât şi ca veşti pe care le avem pentru că am preferat să avem această şedinţă 
extraordinară cu nişte lucruri frumoase, cu nişte mărţişoare frumoase pentru întreaga 
Craiova. Încă o dată, o primăvară frumoasă, plină de bucurii în suflet, în viaţă şi sîă aveţi 
parte de un an minunat. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin Dispoziţia nr. 1128/02.03.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi alin.4 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  extraordinară în data de 08.03.2018, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului,  construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, municipiul 
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6),  şi asigurarea condiţiilor, în vederea 
executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul 
Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 
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Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de asociere între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  Instituţia 
Prefectului – Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea 
realizării obiectivului de investiţii ”Spital Clinic Regional de Urgenţă Craiova”; 

 
 
 Supun ordinea de zi în ansamblu, atât punctul de pe ordinea de zi, cât şi punctul peste 
ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului,  construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, municipiul 
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6),  şi asigurarea condiţiilor, în vederea 
executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul 
Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de asociere între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  
Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii ”Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Craiova”; 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., a 
amplasamentului,  construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, 
municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6),  şi asigurarea condiţiilor, 
în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română 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 predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe baza de protocol, 
a amplasamentului, construcţie şi teren aferent, situat în judeţul Dolj, municipiul 
Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6) şi aflat în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în suprafaţă construită de 4203 mp. şi teren aferent în 
suprafaţă de 4973 mp., din totalul de 26490 mp. înscrişi în cartea funciară, 
identificat potrivit Cărţii funciare nr.208792, nr. topo 208792 şi nr. topo 208792-
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C4, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.”-
S.A., a obiectivului de investiţii “Reabilitare şi consolidare corp central 
Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor  în vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către municipiul Craiova,  a cheltuielilor pentru  
racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, 
etc.). 

Art.4. Municipiul Craiova se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5. Municipiul Craiova se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului 
realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 15 
ani. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice şi  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-
S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dl. Consilier Local Sirop: 
          Grupul de consilieri PNL va vota pentru acest proiect şi salutăm faptul că în sfârşit 
se fac demersuri reale pentru reabilitarea Colegiului Carol. Nu putem însă să nu rămânem 
cu un gust amar, pentru că, de câţiva ani de când dezbatem acest proiect, se pare că am 
fost amăgiţi şi este, într-un fel, modul acestei administraţii de a recunoaşte că nu existau de 
fapt posibilităţi financiare de a reabilita acest colegiu decât cu sprijinul Companiei 
Naţionale de Investiţii. Dar, încă o dată, pe lângă gustul amar, până la urmă rămânem cu o 
realizare pentru Craiova pe care o susţinem şi ne bucurăm că s-a ţinut cont de insistenţele 
şi iniţiativele grupului PNL. Le mulţumim pentru acest lucru. Vă mulţumesc. 
          Dl. Preşedinte: 
          Vă mulţumim că întâi aţi votat şi apoi aţi spus ce aţi avut de spus. Îi dau cuvântul d-
lui Primar. 
          Dl. Primar Genoiu: 
          Aşa cum v-am zis, sunt două mărţişoare frumoase pentru Craiova. Liceul Carol care 
începe să devină o realitate, este, exact cum v-am spus, meritul parlamentarilor de Dolj 
care s-au zbătut pentru ca acest obiectiv să fie prins în programul de guvernare, dar şi 
faptul că executivul, şi mulţumesc colegilor, s-au mişcat foarte repede în ultima perioadă 
şi au depus toate materialele necesare la CNI în aşa fel încât solicitarea de transfer a 
obiectivului către CNI şi a venit foarte foarte repede. Încă o dată felicitări pentru felul cum 
v-aţi mişcat şi rapiditatea cu care aţi transmis toate documentele.  
          Celălalt eveniment este iar un eveniment plin de importanţă. Protocolulk pe care l-
am votat proaspăt, este vorba de un protocol între autorităţile locale: prefectură, consiliul 
judeţean, primărie şi Ministerul Sănătăţii în care nu sunt lucruri concrete, dar ne angajăm 
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să susţinem întru totul proiectul legat de Spitalul Regional de Urgenţă. Săptămâna trecută, 
mai precis vinerea trecută, eu am participat împreună cu dl. preşedinte Prioteasa şi cu 
directoarea ADR sud-vest Oltenia la Ministerul Sănătăţii, la o discuţie pe această temă. Au 
apărut în spaţiul public în ultimul timp tot felul de veşti vis a vis de acest spital regional. 
Cu o zi înainte avusesem o întâlnire la sediul Consiliului Judeţean cu toate autorităţile 
implicate, inclusiv cu furnizorii de utilităţi, dar şi cu celelalte autorităţi, în speţă Direcţia 
de Sănătate Publică, Spitalul Judeţean Dolj, Universitatea de Medicină vis a vis de acest 
obiectiv şi am punctat în discuţiile de la Ministerul Sănătăţii că acest obiectiv trebuie să 
aibă o coordonare unitară. În sensul acesta, am solicitat Ministrului Sănătăţii, d-nei 
ministrul Pintea, ca coordonarea derulării obiectivului Spitalul Regional de Urgenţă 
Craiova să fie făcută chiar de dânsa. Din acest moment, lucrurile au intrat pe un făgaş 
foarte clar şi deja în cursul zilei de ieri am primit solicitare de o video conferinţă pe data 
de 14, deja cu toate autorităţile, cu toţi furnizorii legat de proiectul care se derulează la ora  
aceasta. Ştiţi bine că noi, primăria, ne-am angajat să facem PUZ pentru această zonă, se 
lucrează la PUZ-ul pentru această zonă, s-a eliberat certificatul de urbanism pentru această 
zonă şi ne angajăm în continuare cu toate forţele pe care le avem noi pentru a pune umărul 
la acest spital regional. S-a stabilit la ultima întâlnire ca suprafaţa să fie de 27 de ha. Este 
suprafaţa care a fost ultima dată de 18 şi s-a mărit la 27 de ha la ora aceasta. Se aşteaptă 
cât de curând de guvern prin care terenul să fie transferat de la Ministerul Apărării la 
Ministerul Sănătăţii. Iar alalteri am avut discuţie cu directorul general adjunct de la ANL, 
de la construirea de locuinţe şi avem discuţii pentru construirea de locuinţe de serviciu 
pentru medici, pentru că acest spital, aşa cum am primit informaţiile de la proiectanţi, de la 
specialiştii jaspers, va avea un grad foarte ridicat de tehnologie, motiv pentru care toţi 
medicii vor trebui să fie pregătiţi anterior în spitale foarte foarte importante din Europa. 
Motiv pentru care avem aceste discuţii pentru a construi un număr de locuinţe de serviciu 
destinate spitalului regional. Sunt lucruri bune şi sper ca în următoarele săptămâni să vă 
aducem alte veşti bune pe care chiar nu vreau să spun nimic până când nu le vom avea 
exatc aşa pe concret să ştim că nu se mai poate da şi nu se mai poate întâmpla nimic nou 
din momentul acela. Asta înseamnă, că în general, trebuie să transmitem posibilitatea de a 
aduce şi alte investiţii pentru Craiova, nu numai cele legate de bugetul local. Vă 
mulţumesc şi vă doresc o zi minunată la toţi.  
      Dl. Preşedinte: 
      Vă mulţumim, dl. Primar, pentru explicaţii.   
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de asociere între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul 
Sănătăţii,  Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul 
Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Spital Clinic 
Regional de Urgenţă Craiova”; 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Am ascultat cu mare interes discursul d-lui primar despre punctul 2 peste ordinea de 

zi. Consilierii PNL vor susţine toate demersurile legate de spitalul regional, mai ales că 
acel spital regional a fost iniţiat într-o guvernare susţinută de PNL şi continuată şi de PSD. 
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Vroiam să atrag atenţia să nu se producă erori. Nu ştiu dacă puterea decizională este la 
nivelul nostru local aici, dar aş vrea să mă asigur că veţi depune toate diligenţele pentru ca 
acest spital să fie realizat, până la urmă, pentru că, după cum ştim, în spaţiul public au 
apărut informaţii de la persoanele cu anvergură, notorietate internaţională şi chiar din sfera 
dvs. politică, adică d-na Corina Creţu, care a atras atenţia că suntem la limită cu acest 
proiect şi că există posibilitatea să se piardă fondurile. Aş vrea ca de la nivelul nostru mic, 
de aici, să ne asigurăm că nu există niciun fel de eroare, niciun fel de zi de întârziere, 
niciun fel de fapt care să ducă la eventuala eşuare a acestui proiect. Vreau să punem toţi 
umărul la acest proiect, PNL va vota alături de dvs. şi multumim. 

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

Art.1.Se aprobă încheierea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  Instituţia Prefectului 
– Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii ”Spital Clinic Regional de Urgenţă Craiova”, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze, în numele şi pentru 
municipiul Craiova, protocolul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Ministerul Sănătăţii, 
Instituţia Prefectului–Judeţul Dolj şi Consiliul Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
Dl. Secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 2 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri, (dl.Radu Marin 
şi dl.Marinescu) prin urmare sunt absenţi. 
 
      Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 08.03.2018. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Marius MIHAI     Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


