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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.03.2018 

 
 
 
 
 
        Dl. Nelu Pîrvu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 26 consilieri, 1 consilier este 
absent (dl. Radu Marin). 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 pentru a deschide lucrările şedinţei de 
astăzi, aş vrea să supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţei ordinare din data de 
27.02.2018 şi a şedinţei extraordinare din data de 08.03.2018. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
         De asemenea, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă controlul de tutelă exercitat de către 
Prefectul Judeţului Dolj asupra hotărârilor adoptate de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţa ordinară din luna februarie şi în cea extraordinară din 
luna martie. În şedinţa Consiliului Local din data de 27.02.2018 au fost adoptate 36 de 
hotărâri. Până la această dată şi-a exercitat controlul de tutelă asupra unui număr de 35 de 
hotărâri, mai puţin Hotărârea Consiliului Local nr. 80 privind atribuire denumire străzi, 
asupra căreia nu şi-a exercitat încă controlul de tutelă. De asemenea în cadrul şedinţei 
extraordinare din luna martie 2018, respectiv pentru şedinţa din data de 08.03.2018, au 
fost adoptate două hotărâri, ambele legale. 
 La acest moment Instituţia Prefectului Judeţului Dolj nu şi-a exercitat controlul de 
tutelă asupra Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 211/2017 care are ca obiect atribuire 
denumire străzi şi Hotărârea nr. 202/2017 privind  încetarea dreptului de administrare al  
RAADPFL pentru imobilul din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 6, şi Hotărârea Consiliului 
Local nr. 31/2018 privind aprobarea protocolului de colaborare între municipiul Craiova 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  
          Îl invit pe dl. consilier Mihai Marius să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
        Dau cuvântul d-lui Primar al municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu. 

 Dl. Primar: 
 Eu aş vrea să vă rog să începem şedinţa cu un moment de reculegere pentru că 
săptămâna aceasta ştiţi bine că au avut loc funerariile şi decesul lui Nicolae Tilihoi. Este 
cetăţean de onoare al municipiului Craiova. Echipa nu a finalizat lucrările până la şedinţa 
de astăzi, o să le finalizeze până la o şedinţă extraordinară, pentru a veni şi noi în 
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sprijinul familiei, exact cum a fost şi în cazul lui Costică Ştefănescu, nu s-au centralizat 
cheltuielile familiei până la această oră pentru a face acest raport în privinţa ajutorului pe 
care să-l atribuim familiei, dar vă propun ca şi acest lucru să se întâmple într-o şedinţă 
anterioară. Să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte:  
        Prin Dispoziţia nr. 1407/22.03.2018, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul 

art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă ordinară, în data de 29.03.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 

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

municipiului Craiova, pe anul 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2018. 
6. Proiect de hotarăre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, la 31.12.2017. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime 

de cost/an şi a modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice din municipiul Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 
2018 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi 
invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi 
a Centenarului Marii Uniri. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social subscris al R.A.T. 
SRL, prin aport în natură. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă 
desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2018. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul 2018. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului 
pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2018. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 
2018. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic Municipal  „Filantropia” Craiova, pentru anul 2018. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pentru anul 2018. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe 
şi Târguri  S.R.L. Craiova, pentru anul 2018. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. 
SRL Craiova, pentru anul 2018. 

24. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine 
Publică. 

25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Matei 
Basarab, nr. 6. 

26.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Matei 
Basarab, nr. 8. 

27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada A.I. Cuza, 
nr.16 

28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Amaradia, 
nr. 2. 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu 
anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Alexandru 
Macedonski, nr. 8. 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în zona C a municipiului Craiova, str. Prelungirea 
Caracal, km. 2. 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona D, strada Cernele, T34, 
P37. 

32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Râului, nr. 
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212 . 
33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 

anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Ţărăncuţei, nr. 
34. 

34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în zona B a municipiului Craiova, Parcul „Balta 
Craioviţei”. 

35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 
82.  

36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Artileriei, nr. 
7. 

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

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.4, ap.13. 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.56/2018 referitoare la aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în 
Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 şi respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2018. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia pentru Educaţie 
SV Oltenia (EDUCOL).  

42. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Titulescu, nr.7. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului redevenţei minime de la care va fi pornită licitaţia pentru spaţiul situat în 
municipiul Craiova, str.C. Nicolaescu Plopşor, nr.2A, bloc 49, parter. 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
cuantumului redevenţei minime necesare organizării procedurii de concesionare prin 
licitaţie publică pentru hotelul şi restaurantul din incinta ,,Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal” din municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.38. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
Atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a hotelului şi restaurantului, din 
incinta Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, 
b-dul Ştirbei Vodă, nr. 38. 



sapl 6/-       sed ord. 29.03.2018                                                         5                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

46. Proiect de hotărâre privind încetarea parţială a efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.324/2017 privind scoaterea la licitaţie a unor terenuri situate 
în Târgul Municipal Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor închiriabile situate în cadrul 
Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul Ştirbei 
Vodă, nr.38. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37201/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mitre 
Ileana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mitre Ileana. 

49. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a două 
spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala 
Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu Marcu, nr.38. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau 
private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.4/2016 referitoare la aprobarea preţului biletului de acces la evenimentele 
sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe până la finalizarea lucrărilor de construire a locuinţelor, a terenului şi 
a structurilor existente, situate în intravilanul municipiului Craiova, strada Caracal 
nr.132. 

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

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

55. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice 
în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru municipiul 
Craiova. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului referitor la delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în 
judeţul Dolj. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

60. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de înfiinţare a unei societăţi comerciale 
cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate administrarea de 
imobile. 
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61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Parângului şi 
canalul colector, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Dp+P+M, 
generat de imobilul situate în municipiul Craiova, str. Parângului, nr.104 J.   

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor în zona cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului şi 
str.Fluturi, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1E parţial, cu 
funcţiunea de magazin retail, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.185. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea reglementărilor urbanistice aferente zonei str.Amaradia, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1, cu funcţiunea de locuinţă şi birouri, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.80. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
construirea unui magazin parter Penny Market, amenajare incintă şi amplasare totem, 
zona Amaradia-str.Brazda lui Novac-str.Vulturi, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.28. 

65. Întrebări şi interpelări. 
 
 

Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost formulată. Cine este pentru? 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Am discuţii la ordinea de zi. 
Salutăm iniţiativa d-lui primar. Bineînţeles că o vom susţine. Dl. Tilihoi merită să fie 

cetăţean de onoare al oraşului. Dacă tot începem şedinţa într-o astfel de notă 
comemorativă, vreau să amintesc că este săptămâna în care se împlinesc 100 de ani de la 
unirea Basarabiei cu Patria Mamă, şi în acest sens aş vrea să urmăm exemplul altor 
municipii, altor judeţe, care au semnat o declaraţie formală cu valoare simbolică de unire 
cu Basarabia. Avem exemplul Braşovului, Constanţei, judeţului Timiş, avem exemplul 
înfrăţirii judeţului Gorj cu un raion din Republica Moldova. Ne place să ne îmbrăcăm în 
ie, ne place să jucăm Hora Unirii, dar haideţi să dăm, de data aceasta şi un semnal politic, 
de aici, de la nivelul nostru, cu tot ce putem noi să facem. Eu vă invitz ca astăzi, dincolo 
de PSD şi PNL şi ALDE, să fim colegi şi să milităm pentru unirea Basarabiei cu Patria 
Mamă. Noi deja am semnat această declaraţie, o avem pregătită pentru toţi colegii prin 
colegul nostru Doru. Noi purtăm astăzi o banderolă tricoloră. Vă invit şi pe dvs. să fiţi 
colegi cu noi şi să purtaţi o astfel de banderolă şi vă invit să semnăm această declaraţie, 
v-am zis, cu valoare simbolică, dar care va da un semnal foarte important viziunii noastre 
şi a oraşului nostru legate de Marea Unire care trebuie comemorată cu cinste şi trebuie 
militat pentru reunirea acestor două ţări care, de fapt, sunt identice, sunt aceeaşi ţară. Vă 
mulţumesc şi acum voi da declaraţie şi colegilor noştri. 

Dl. Consilier Local Otovescu: 
Evident că este un moment istoric la 100 de ani, actul de naştere a României Moderne 

care a însemnat şi naşterea naţiunii române. Craiova a fost o sursă de identitate istorică şi 
de mişcare unionistă din sec. al XIX-lea  după revoluţia de la 1848 şi nu mă îndoiesc că 
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şi în zilele noastre împărtăşim aceleaşi sentimente şi aceleaşi deziderate de a fi împreună, 
cu atât mai mult cu cât Mişcarea Unionistă a devenit radicală în Republica Moldova, iar 
România nu poate să rămână pasivă la un asemenea moment care este nu doar istoric, dar 
şi important pentru devenirea ţării noastre. Avem aceeaşi origine, avem aceeaşi 
apartenenţă etnică, avem o comunitate de gândire şi cultură, avem suficiente motive ca să 
împărtăşim această idee şi nu numai simbolic, dar şi raţional, să susţinem această idee în 
contextul în care există cadru legal şi voinţă naţională pentru realizarea unui asemenea 
deziderat istoric. Prin urmare, cred că şi Consiliul Local şi locuitorii Craiovei 
împărtăşesc acest sentiment şi acest obiectiv care este important pentru construcţia nu 
numai a României, dar şi a Uniunii Europene care este un proces în plină derulare. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Primar Genoiu: 
Voi da citire acestui document: 
Declaraţie de reuniune, 28.03.2018. În 27 martie 2018 sărbătorim un secol de când 

Basarabia a revenit la Patria Mamă prin votul istoric al Sfintei Ţări. Astfel Moldova de 
peste Prut, teritoriu românesc, anexat în mod abuziv în 1812 de către Imperiul Ţarist, a 
devenit prima dintre provinciile istorice ale ţării unite cu România. Anul 1918 a fost anul 
în care dorinţa de unire s-a dovedit una generală cerută de numeroasele cercuri politice, 
comitete şi adunări generale. Declaraţia de unire a fost primită în acea vreme cu mult 
entuziasm de către românii din toate colţurile lumii şi importanţa ei a fost una 
determinantă pentru marele pas care urma să se înfăptuiască peste doar câteva luni: 
Marea Unire de la 1 decembrie din 1918. Din nefericire, bucuria reintegrării ţării şi 
neamului românesc avea să fie umbrită de infamul Pact Ribentrop – Molotov din 1940, 
când regimul sovietic a anexat Basarabia Rusiei. Foarte important este faptul că Statele 
Unite ale Americii au recunoscut în 1991 prin Rezoluţia 1148 a Senatului Statelor Unite 
dreptul reunificării Moldovei cu România. Acum, în anul centenarului Marii Uniri din 
1918 există în ambele state româneşti o puternică voinţă populară. Aceasta printr-o serie 
semnificativă de manifestări atât culturale cât şi politice dedicate marelui eveniment de 
acum un secol. La acest eveniment, mai bine de 100 de consilieri locali de dincolo de 
Prut şi-au manifestat deja dorinţa de unire cu România. Declaraţiile simbolice de 
reunificare ale  Republicii Moldova au fost semnate şi de administraţiile din mai multe 
judeţe ale Banatului, cum ar fi Iaşi, Constanţa, Buzău, Timiş. Este semn că unirea 
Basarabiei cu România a rămas vie în conştiinţa celor două popoare care, de fapt, 
intotdeauna au reprezentat aceeaşi naţiune desprinsă doar de un râu şi de interese geo-
politice străine de interesul nostru naţional. Considerăm că noi, reprezentanţii comunităţii 
craiovene, oraş care a avut contribuţii atât de importante pe parcursul istoriei şi unirii 
acestei ţări, nu putem în anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri să nu ne afirmăm 
voinţa de reîntregire a neamului şi a României Mari. Drept pentru care adoptăm prezenta 
declaraţie de reuniune cu valoare moral simbolică pentru susţinerea drepturilor 
inalienabile ale naţiunii române oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii.  

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumim. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 

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

 
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 

mediu a municipiului Craiova, în anul 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2018. 
6. Proiect de hotarăre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, la 31.12.2017. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor 

minime de cost/an şi a modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu 
pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru 
anul 2018 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în 
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor 
şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război şi a Centenarului Marii Uniri. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social subscris al 
R.A.T. SRL, prin aport în natură. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea 
sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei 
Române Craiova, pentru anul 2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul 2018. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2018. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pentru anul 2018. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal  „Filantropia” Craiova, pentru anul 2018. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pentru anul 2018. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri  S.R.L. Craiova, pentru anul 2018. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. 
SRL Craiova, pentru anul 2018. 

24. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine 
Publică. 

25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Matei 
Basarab, nr. 6. 

26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada Matei 
Basarab, nr. 8. 

27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada A.I. 
Cuza, nr.16 

28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada 
Amaradia, nr. 2. 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând 
cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, strada 
Alexandru Macedonski, nr. 8. 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în zona C a municipiului Craiova, str. Prelungirea 
Caracal, km. 2. 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona D, strada Cernele, 
T34, P37. 

32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Râului, nr. 
212 . 

33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Ţărăncuţei, 
nr. 34. 

34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în zona B a municipiului Craiova, Parcul „Balta 
Craioviţei”. 

35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 
anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, 
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nr. 82.  
36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu 

anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Artileriei, 
nr. 7. 

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

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.4, ap.13. 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.56/2018 referitoare la aprobarea cuantumului chiriei aferentă 
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 şi respectiv a sumelor 
cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
în anul 2018. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia pentru 
Educaţie SV Oltenia (EDUCOL).  

42. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Titulescu, nr.7. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului redevenţei minime de la care va fi pornită licitaţia pentru 
spaţiul situat în municipiul Craiova, str.C. Nicolaescu Plopşor, nr.2A, bloc 49, 
parter. 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului redevenţei minime necesare organizării procedurii de 
concesionare prin licitaţie publică pentru hotelul şi restaurantul din incinta 
,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” din municipiul Craiova, B-dul 
Ştirbei Vodă, nr.38. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
Atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a hotelului şi restaurantului, 
din incinta Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 38. 

46. Proiect de hotărâre privind încetarea parţială a efectelor Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.324/2017 privind scoaterea la licitaţie a unor 
terenuri situate în Târgul Municipal Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor închiriabile situate în cadrul 
Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul 
Ştirbei Vodă, nr.38. 
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48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37201/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mitre Ileana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mitre Ileana. 

49. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu 
Marcu, nr.38. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.4/2016 referitoare la aprobarea preţului biletului de acces la 
evenimentele sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe până la finalizarea lucrărilor de construire a locuinţelor, 
a terenului şi a structurilor existente, situate în intravilanul municipiului Craiova, 
strada Caracal nr.132. 

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

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

55. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanţelor 
Publice în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru 
municipiul Craiova. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului referitor la delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri în judeţul Dolj. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune 
directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră 
spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

60. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de înfiinţare a unei societăţi 
comerciale cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate 
administrarea de imobile. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Parângului şi 
canalul colector, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime 
Dp+P+M, generat de imobilul situate în municipiul Craiova, str. Parângului, 
nr.104 J.   
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62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor în zona cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului şi 
str.Fluturi, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1E parţial, 
cu funcţiunea de magazin retail, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str. Brestei, nr.185. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea reglementărilor urbanistice aferente zonei str.Amaradia, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1, cu funcţiunea de locuinţă şi 
birouri, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.80. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
construirea unui magazin parter Penny Market, amenajare incintă şi amplasare 
totem, zona Amaradia-str.Brazda lui Novac-str.Vulturi, generat de imobilul situat 
în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.28. 

65. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi 

de mediu a municipiului Craiova, în anul 2017. 
Dl. Preşedinte: 
Fiind un raport, se ia act. Sunt convins că toţi consilierii au citit despre ce este vorba. 

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

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Avem deja o rectificare de buget. Aş vrea să atrag atenţia că sunt lucruri care se 

impun a fi rectificate la un moment dat, dar dacă proiectele noastre nu şi-au găsit locul în 
proiectul iniţial de buget, acum, că vor fi disponibilizate anumite sume care parţial 
fuseseră alocate pentru Colegiul Carol, iar alte sume fuseseră alocate pentru Cartierul 
Chinezesc care, după cum vedem pe ordinea de zi de astăzi, va avea o altă direcţie adică 
nu va mai utiliza fonduri din resursa locală de azi înainte, aş propune ca la următoarea 
rectificare să ne uităm din nou peste propunerile noastre. Unele dintre ele erau foarte 
fezabile şi nu cu costuri mari şi la rectificare să prindem câteva dintre ele. Acopereau mai 
multe domenii de la infrastructură până la mediul economic, până la sport ş.a.m.d. Dacă 
este nevoie le vom relua, dar nu neapărat în şedinţă publică. Ştiţi adresa, aţi primit-o cu 
număr de înregistrare. Deci aş vrea la următoarea rectificare să vă aplecaţi atenţia asupra 
acestor propuneri ale PNL, care au fost respinse la momentul respectiv, parţial din lipsă 
de bani, parţial din lipsă de interes. Acum practic, dacă disponibilizaţi nişte sume, nu mai 
aveţi nicio scuză pentru a nu pune în practică nişte proiecte viabile pentru Craiova şi 
pentru craioveni. Până la acel moment, oricum votăm împotriva proiectului de buget, 
pentru că din nou considerăm disproporţionată ponderea cheltuielilor faţă de investiţii şi 
noi, consilierii PNL, vom vota împotrivă acest proiect. 
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Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-422.025,00 mii lei (357.104,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 64.921,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-423.795,00 mii lei (357.104,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 66.691,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-4 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă rectificarea Programului anual de investiții 2018, conform anexei nr.5 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2018. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri  - 27.231,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 26.976,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 255,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 27.231,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 26.976,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
255.00 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.37/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Nelu Pîrvu: 
Acest punct a suportat modificări cu privire la suma de 339 mii lei reprezentând 

cheltuieli cu expertiza tehnică ce se va efectua la clinica de pediatrie din cadrul Spitalului 
Filantropia în vederea determinării tipului de lucrări ce se vor efectua asupra acestui 
imobil.  

V-aş ruga să aveţi în vedere faptul că la acest punct de pe ordinea de zi, dl. Marian 
Vasile nu participă la dezbateri şi nici nu va participa la vot, nefiind prezent în sală.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau neapărat la Spitalul Filantropia să aveţi în vedere că nu există secţie ATI la 

spitalul unde s-a mutat la Viitorul acolo şi este o problemă foarte mare. Măcar două trei 
paturi trebuie să organizăm la spital acolo, întrucât nu se poate transporta în salvare de la 
spitalul din Calea Bucureşti până la reaminarea care este la fosta secţie a Spitalului 
Filantropia din centru din Valea Vlăicii şi nu mi se pare corect să mutăm doar cu o 
singură salvare aceşti bolnavi să-i ducem la consult ORL, consult dermatologie, orice 
consult care trebuie făcut, trebuie venit aici la fostul DNA la policlinică, se află la o mare 
distanţă tot cu o singură salvare. Analizele se recoltează tot acolo şi se trimit în Valea 
Vlăicii. Vă rog frumos să luaţi măsuri şi să bugetăm pentru a avea grijă să nu mai 
plimbăm aceşti bolnavi. Cred că se ştie că o bătrână şi-a rupt mâna în urma acestei 
plimbări. Vă rugăm să aveţi grijă de sănătatea craiovenilor pentru că noi suntem aici să-i 
ajutăm nu să le mai punem încă o piedică să-şi rupă gâtul sau să mai păţească ceva. Vă 
mulţumesc frumos.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 

a) total venituri-114.194,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
111.303,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.891,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-119.475,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 116.584,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.891,00 
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.35/2018. 

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. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru. Dl. 
consilier Vasile nu a votat.  
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu şi colegii mei, consilierii PNL, vom vota împotriva rectificării bugetului general 

consolidat al municipiului Craiova, din motivele pe care şi colegul meu, Flavius Sirop le-
a adus în discuţie. Considerăm că este un buget care asigură supravieţuirea Craiovei. 
Considerăm că abia reuşeşte să plătească salariile angajaţilor din primărie şi secţiunea 
pentru dezvoltare este atât de redusă încât nu ne permite să abordăm marile şi adevăratele 
probleme ale oraşului nostru care sunt: traficul rutier, parcările, infrastructura stradală, 
infrastructura de apă, de canalizare ş.a.m.d.  

Dl. Primar Genoiu: 
Eu aş ruga-o pe d-na director Ştefan să ne spună în primul şi în primul rând în ce 

constă rectificarea. 
D-na director Ştefan: 
Rectificarea bugetară este ca urmare a unor măsuri urgente, în sensul că pe bugetul 

local am mărit cu cheltuielile necesare efectuării unei expertize pentru procedura de 
determinare a cheltuielilor de monitorizare în contractul pe care îl avem cu Ecosud, 
monitorizare cheltuieli închidere şi post închidere, după care avem plata unor utilităţi 
care au apărut peste prevederile noastre. Avem la Poliţia Locală o despăgubire impusă de 
lege, aşa cum aţi observat în limita a 5000 euro şi cam atât. 

Dl. Primar Genoiu: 
Eu vreau să vă spun că aşa cum v-a explicat d-na director Lucia Ştefan, motivele 

pentru care sunt făcute aceste rectificări nu sunt sume alocate în plus, nu sunt sume 
alocate în minus. Este vorba doar de o alocare pentru un caz deosebit, este vorba de un 
membru al Poliţiei Locale decedat în timpul serviciului pentru care se acordă o 
despăgubire. În rest nu sunt schimbări fundamentale. Toate rectificările care o să apară 
pozitive, o să apară luna viitoare, atât de la bugetul consolidat cât şi de la Direcţia de 
Taxe şi Impozite. Ceea ce s-a remarcat la primul punct vis a vis de solicitările făcute de 
dvs., sunt o mare parte din ele în lucru şi sunt pe traseu. Vă rog frumos să nu mai avem 
aceste discuţii că nu au fost luate în seamă. Ba dintre ele unele sunt în derulare deja. Iar 
în privinţa bugetului, să-l tot criticăm şi să tot găsim că n-avem bani nici măcar să bem 
apă pe aici, eu v-aş ruga să gândiţi de şapte ori înainte de a spune aceste lucruri pentru 
că, până una alta, nu cred că suntem oraşul care să suferim de gropi precum le vedem 
prin alte oraşe, nu suntem oraşul în care să nu facem asfaltări şi nu suntem oraşul în care 
să nu ne zbatem pentru majorarea bugetului pentru că, aşa cum un coleg de-al dvs. a 
remarcat şi este foarte bine că a remarcat, noi am degrevat bugetul anul acesta de nişte 
cheltuieli foarte mari în speţă Liceul Carol şi Opera Română, în speţă cartierul de 
locuinţe, o să ajungem şi la punctul acela. Ori acestea nu contează? Sunt tot în oraşul 
nostru, sunt tot investiţii,  sunt tot ale noastre şi v-aş ruga, dacă aveţi observaţii de făcut, 
ţin cont de ele, ţinem cont de ele, aşa cum a fost şi cu lista pe care  ne-aţi înaintat-o, 
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inclusiv punctul despre care vorbim, spitalul, şi una din rectificări se referă la un punct pe 
care dvs. l-aţi avut acolo în observaţii, este vorba despre Spitalul de Pediatrie şi a cărui 
expertiza deja i-am alocat bani. Adică haideţi să şi urmărim pentru că dacă stăm să 
criticăm numai de dragul de a critica, nu dăm înainte şi atunci o să se descurajeze şi 
oamenii aceştia, o să zică şi dacă fac şi dacă nu fac, tot mă critică. Deci tot ceea ce mi-aţi 
cerut, am ţinut cont de ele. Efectiv această expertiză pe care se face rectificarea de buget 
pe care dvs. nu vreţi s-o votaţi, se referă la o solicitare la secţia de pediatrie de la Spitalul 
Filantropia pe care dvs. aţi solicitat-o. Atunci hai să ne hotărâm.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri – 751.404,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 759.016,00 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.41/2018. 
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 unanimitate de 20 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere 
(Ungureanu). Dl. consilier Vasile nu a participat la dezbateri, ieşind din sală, drept 
urmare nu a votat.  
 
 
6. Proiect de hotarăre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, la 31.12.2017. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

31.12.2017, 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. 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor 

minime de cost/an şi a modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova. 
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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 criteriile de eligibilitate în vedera asigurării serviciilor de îngrijire 

personală la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul Craiova, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă standardele minime de cost/an şi modalitatea de acordare a serviciilor 
de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul Craiova, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2013. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Admnistraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 

pentru anul 2018 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele 
asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 
Dl. Consilier Local Diaconu: 
Noi, consilierii PNL, vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi întrucât 

considerăm anormal să mărim cuantumul contribuţiei de întreţinere a persoanelor 
vârstnice de la 700 la 800 lei. Cred că sunt ultimii la care ar trebui să ne uităm. Cei care 
stau acolo nu stau de plăcere, stau de nevoie şi ar trebui să gândim de două ori şi să 
facem o dată. Rog şi colegii de la PSD să voteze împotriva acestui punct de pe ordinea de 
zi.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu o să vă mai prezint o simplă adunare matematică să vă daţi seama cât de mult 

înseamnă ca să se ia o sumă de la 700 lei să se ceară 800 lei contribuţia. Din total sumă 
spune Căminul de Bătrâni cheltuieşte pentru un singur internat 2376 lei. Dacă facem 
calculul 1672 lei reprezintă salariile pe lună ale celor 160 de angajaţi de la Căminul de 
Bătrâni. Acolo internaţi sunt 320 de persoane. Nu mi se pare corect să se dea salarii lunar 
de 537.048 lei salarii la 160 de persoane şi apoi să se plătească pe anul 2017 -  438.901 
lei la cheltuieli cu alte bunuri şi servicii pentru întreţinere. Mi se pare o sumă foarte mare 
şi aceste salarii care se regăsesc în această sumă de 2376 lei/internat este constituită din 
salariile angajaţilor şi doar 706 lei care înseamnă mâncare, medicamente, curăţenie este 
enorm. La un cămin de bătrâni particular suma de întreţinere este între 1800 şi 2000 lei şi 
noi cerem 2376 lei spuenm că avem nevoie pentru a întreţine un bătrân internat. Adică o 
cheltuială enormă în condiţiile în care se spune că medicamentele se dau pe reţetă 
compensată, şi altele care dânşii mai susţin acolo. Cred că nu ar trebui să le mărim 
acestor bătrâni cu 100 lei această sumă fiind destul de mare pentru ei.  

Dl. director Giurcă: 
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Este vorba doar de o mărire de 100 lei. Este pentru prima oară când ne obligă legea să 
punem şi cheltuielile salariale în costul cheltuielilor per bătrân. A fost la fel în fiecare an, 
numai că celelalte erau în alt cont. Acum ne obligă să le cuprindem acolo. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
De ce trebuie să le luaţi oamenilor şi nu să nu faceţi economie să daţi afară din 

personal că probabil este foarte mult, 160 de persoane la 320 de bătrâni. 
Dl. director Giurcă: 
Personalul este angajat conform legii. La 120 de bătrâni  sunt 2 la 1. Aşa spune legea, 

aşa am procedat. Lucrează permanent în trei ture. Este regim non stop.  
D-na Consilier Local Predescu: 
Remarca făcută cred că este într-o oarecare măsură chiar cinică. Este pentru prima 

dată când în consiliul local se face o astfel de afirmaţie. De ce să nu creştem aceste 
cheltuieli care, într-adevăr, direct sau indirect privesc pe cei care fără niciun fel de 
plăcere sunt acolo internaţi. Din păcate marea majoritate a persoanelor internate acolo, 
suferă de diverse boli care le şi fac pe aceste persoane nedeplasabile. Eu zic să avem altă 
atitudine. În afară de faptul că aşa cum este firesc, pornind de la toate creşterile care au 
avut loc în ultima perioadă şi sunt evidenţiate în raport şi justifică creşterea per total a 
cheltuielii per capital, să mai facem şi altceva. Atunci când avem ceva în plus ca şi 
medicamente să ne ducem acolo şi să le dăm ca şi donaţie. Eu, una, am făcut acest lucru 
şi cred că este un lucru benefic. Sunt oameni atât de necăjiţi şi mediul este atât de trist 
pentru toţi care stau acolo, inclusiv pentru îngrijitori, încât eu cred că discuţiile pe acest 
punct de pe ordinea de zi nu-şi au în niciun fel rostul.  

Dl. Primar Genoiu: 
Vreau să vă spun şi eu câteva cuvinte în sensul că eu nu vreau să mă uit mai departe 

ca să înţeleg fenomenul ăsta. Îl am în familie, îl am în casă, o am pe mama imobilizată la 
pat şi vreau să vă spun că toate problemele pe care le am, le am din cauza persoanelor 
care trebuie să o asiste. Şi mă refer la probleme atât ca a găsi personalul respectiv, cât şi 
ca valoare de întreţinere. Nu sunt legate de mâncare, nu sunt legate de întreţinere. Acolo 
sunt cele mai mari probleme, la personalul de întreţinere. Şi vă rog să mă credeţi că sufăr 
şi în fiecare zi ajung acasă cu emoţii să văd dacă mai este cineva. Am avut situaţii când 
am găsit-o părăsită şi lăsată nu fără mâncare, nu fără lumină, dar fără persoana de 
întreţinere. Este logic ca această cheltuială cu personalul de întreţinere să fie cea mai 
mare şi cred că vă vorbeşte unul care chiar o suportă şi ştie ce înseamnă. 

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

Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoana asistată în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 2.376 lei, pentru 
anul 2018. 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau de susţinătorii legali, în 
cuantum de 800 lei. 

Art.3.  Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau 
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susţinătorii legali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.128/2013 referitoare la aprobarea cuantumului contribuţiei de întreţinere 
pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 7 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, 

veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război şi a Centenarului Marii Uniri. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct de pe ordinea de zi este vorba despre o acordare a unor beneficii 

veteranilor, invalizilor de război din municipiul Craiova. Tot respectul şi suntem total de 
acord ca veteranii şi invalizii de război să primească acest beneficiu. Totuşi trebuie să ne 
gândim că în Craiova noi mai avem urmaşii a cinci eroi care şi-au pierdut viaţa sub 
drapelul României în Irak, Afganistan şi Kosovo şi încă cinci aviatori care au murit acum 
aproximativ zece ani în explozia unei bombe la bordul unui avion pe aeroportul din 
Constanţa. Ei sunt înmormântaţi în Craiova. Cred că ar trebui să ne gândim şi la familiile 
şi la urmaşii acestor eroi când vom lua asemenea măsuri în viitor sau, dacă este posibil, 
chiar în şedinţa de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
În şedinţa de astăzi discutăm altceva. Pentru celelalte persoane faceţi o propunere şi 

se va ţine cont de ea.  
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Noi am avut un amendament. La comisia de servicii publice am propus pentru aceşti 

oameni care sunt în această listă pe care eu am citit-o şi sunt născuţi între anii 1919 şi 
1930 să fie o sumă mai mare, măcar 200 - 250 lei să le aprobăm pentru că sunt foarte în 
vârstă, merită respectul nostru, merită atenţia noastră şi nu cred că este o sumă atât de 
mare pe care să nu ne permitem să o luăm din buget în condiţiile în care ei nu se ştie câte 
zile pot să mai aibă. Vă rog frumos să aprobăm acest amendament cu toată opoziţia 
colegilor mei care au fost de la PSD în această comisie. Înţeleg că nu au milă de nimeni, 
dar s-ar putea să fie nevoie şi ei vreodată să fie invalizi de război sau urmaşi.  

D-na Consilier Local Predescu: 
Această discuţie a fost şi în comisia juridică şi discuţia a pornit de la propunerea mea 

şi anume dacă citim bine, pe de o parte sunt avuţi în vedere doar veteranii de război în 
anul centenarului unirii, pe de altă parte este vorba despre tichete sociale. Aceste tichete 
sociale se acordă în acest an în două tranşe: o dată acum şi o dată la sfârşitul anului. 
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Pentru că cel puţin până la începutul şedinţei nu fuseseră votate rectificările la buget, în 
comisia juridică s-a discutat astfel: odată votate rectificările la buget  şi văzând că avem 
un disponibil, pentru următoarea tranşă numărul de tichete sociale va fi mai mare. 
Aceasta este discuţia pe care cel puţin la comisia juridică executivul şi-a însuşit-o. Pe 
cale de consecinţă, eu propun votarea proiectului pentru această şedinţă astfel cum el a 
fost formulat, având în vedere că cea de-a doua tranşă care va fi pentru 1 Decembrie, va 
fi una considerabil mai mare. Vă mulţumesc. 

D-na director Stoian: 
Începând cu anul 2015 s-au acordat pachete cu alimente pentru aceste categorii de 

beneficiari, iar în acest an s-a hotărât să se acorde tichetul social în valoare de 100 lei 
pentru cele două evenimente cu ocazia Zilei veteranilor de război care este pe data de 29 
aprilie şi ziua de 1 Decembrie 1918 care se sărbătoreşte în acest an. Bugetul este de 12 
mii lei în acest an, iar bani sunt prevăzuţi. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Vă rugăm insistent să respectaţi regulamentul de organizare şi funcţionare al 

consiliului local şi să supuneţi la vot amendamentul consilierilor Partidului Naţional 
Liberal. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot acest amendament aşa cum s-a formulat în comisie. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Amendamentul o să vi-l repet eu. Propun să se dea de două ori pe an suma de 200 lei 

pentru invalizii de război, în două tranşe, 200 lei acum şi 200 lei pe 1 Decembrie la cei 
care mai rămân. Poate că n-aţi înţeles. Au între 88 şi 99 de ani. Nu putem lăsa pentru 1 
Decembrie ce putem să dăm acum cu ocazia zilei lor. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul Cine este pentru? Votat cu 7 voturi pentru şi 19 voturi 

împotrivă. Amendamentul a fost respins. 
Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost formulat. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, 
în valoare de 100 lei, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 
29 aprilie 2018, respectiv a Centenarului Marii Uniri, sărbătorit la 1 decembrie 
2018, pentru veteranii şi invalizii de război, identificaţi în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Fondurile necesare, în sumă de 12,00 mii lei, în vederea distribuirii de tichete 
sociale, sunt prevăzute în bugetul de cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, la cap.68.02-Asigurări şi asistenţă 
socială, subcapitolul 68.50.50 – Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor şi 
asistenţei sociale. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social subscris al 

R.A.T. SRL, prin aport în natură. 
Dl. Nelu Pîrvu: 
Acest punct a suportat modificări în sensul că pe lângă majorarea capitalului social 

subscris prin aport în natură, se impune şi modificarea actului constitutiv cu valoarea 
bunurilor imobile identificate în anexa la acest proiect, anexă care a suportat şi ea 
modificări numai prin identificarea acestor bunuri cu adresă şi număr cadastral. De 
asemenea, se impune împuternicirea d-lui Dan Zorilă în calitate de reprezentant al 
asociatului unic să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor modificarea actului 
constitutiv. Dl. Tănăsescu va fi împuternicit în vederea efectuării eventualelor menţiuni 
la oficiul Registrului Comerţului. Având în vedere natura acestor bunuri, se impune de 
asemenea împuternicirea d-lui Dan Zorilă să reprezinte RAT-ul în faţa notarului public în 
vederea încheierii în formă autentică a acestor bunuri. Şi, de asemenea, în faţa Oficiului 
Registrului Comerţului pentru înscrierea în Cartea Funciară.  

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

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social subscris al R.A.T. SRL, cu suma de 
7.946.370 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor imobile identificate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin aport în natură, format din 
794.637 părţi sociale, fiecare în valoare de 10 lei. 

Art.2. Se aprobă modificarea prevederilor art.7 din actul constitutiv al R.A.T. SRL, care 
va avea următorul conţinut:  

            „Capitalul social al R.A.T. S.R.L. va fi de 7.946.570 lei format din 794.657 părţi 
sociale fiecare în valoare de 10 lei, constând în aport în numerar in suma de 200 
lei format din 20 părţi sociale fiecare în valoare de 10 lei şi aport in natura în 
suma de 7.946.370 lei reprezentând contravaloarea bunurilor imobile identificate 
în anexa la prezenta hotărâre, format din 794.637 părţi sociale fiecare în valoare 
de 10 lei”. 

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, prevederile art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte dl.Tănăsescu Marcel, administrator R.A.T. SRL, să efectueze 
cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Dolj. 

Art.5. Se împuterniceşte dl.Dan Zorilă, consilier juridic în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, ca reprezentant al asociatului 
unic în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, să reprezinte R.A.T. SRL 
în faţa notarului public, în vederea autentificării Actului Constitutiv actualizat şi a 
oricăror acte adiţionale de modificare, precum şi îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ca urmare a 
modificărilor survenite. 
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Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2016. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, R.A.T. SRL, 
dl.Dan Zorilă şi dl.Tănăsescu Marcel vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea 

sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova. 
Dl. Nelu Pîrvu: 
Şi acest punct a suportat de asemenea modificări. Litera m a art. 20 alin. 1 se elimină.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă normele financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul 
Sport Club Municipal Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Marinescu).  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, 

pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Operei Române Craiova, pentru anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Am fost aleşi de către craioveni să avem grijă de bugetul pe care noi îl adunăm din 

impozitele lor, nu să ne batem joc de el. Nu mi se pare corect ca 172 de posturi să fie în 
organigrama Operei în condiţiile în care 20 de muzicieni dintre care la vioara I un 
concert maestru lucrează şi la Filarmonica Oltenia şi la Opera Română. La violă alt solist 
instrumentist lucrează şi la Filarmonică şi la Operă. În Europa s-au făcut atâtea reduceri 
şi centre de prestigiu ca Milano, Frankfurt, Genova, Veneţia, Napoli, Bon, au o singură 
orchestră care susţine şi concert la Operă, susţine şi concerte de operă şi concerte 
simfonice, nu mi se pare corect ca la noi, un oraş destul de sărac, să susţinem două 
instituţii, una cu un buget de 2 milioane 740 mii euro, Opera Română, care, pur şi 
simplu, nu are personalul care îi trebuie, împrumută de la Filarmonică, acolo sunt plătiţi 
cu normă întreagă, aici iar cu normă întreagă, aducem şi cântăreţi din alte localităţi că nu 
avem solişti şi aceştia toţi pe banii craiovenilor. Nu mi se pare corect ca să avem un 
dirijor care este la Opera Română şi să fie în acelaşi timp şi la Filarmonică, plătit din 
banii noştri, din banii cu care putem face orice altceva decât să-i aruncăm. Mi se pare 
corect în condiţiile în care nu are un sediu, Opera Română să nu mai aibă un asemenea 
personal stufos şi să se unească împreună cu Filarmonica, să avem o singură orchestră  la 
Filarmonică şi atunci, chiar dacă nu sunt spectatori pentru că bineînţeles că nu vine 
nimeni că nu ştie ce spectacole sunt şi nu se face nicio reclamă şi nu au nici cum să vină 
în aceste condiţii, ori în parc, ori pe străziu, nu le convine, mi se pare corect să luăm o 
atitudine să nu mai aruncăm banii publici atât de uşor. Ştiu că nu vă pasă, ştiu că sunteţi 
foarte părtinitori cu domnul director şi cu fratele dânsului, că dânşii au ajuns să conducă, 
în Craiova nu mai există nimeni care să aibă valoarea celor doi fraţi caterisiţi, vreau să vă 
rog din toată inima să luaţi atitudine şi să nu treceţi cu vederea ceea ce se întâmplă. Vă 
mulţumesc. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Sunt reprezentantul consiliului local în consiliul administrativ al Operei Române. La 

ultima şedinţă a acestui consiliu, discutându-se această orgtanigramă, s-au luat mai multe 
măsuri. În primul rând, la Opera Română s-a desfiinţat posibilitatea cumulului ca norme 
pentru una şi aceeaşi persoană pentru cele două instituţii. Este adevărat, dacă în 
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precedent erau persoane care funcţionau cu normă, atât la Operă cât şi la Filarmonică, 
din acest moment nu mai există astfel de persoane, fiind puse toate în situaţia de a opta 
pentru una dintre instituţii. 

Cu privire la postul de concert maestru al Operei Române, sunteţi în eroare, d-na 
consilier, persoana care ocupă acest post la Opera Română nu a funcţionat niciodată, nici 
prin cumul de funcţii, nici în alte condiţii la Filarmonică.  

În al treilea rând, ne aducem foarte bine aminte că până în anul 2008, chiar dacăî 
bugetul consiliului Municipiului Craiova nu era la nivelul celui prezent, Opera Română 
avea o încadrare mult mai mare. Încadrarea prezentă ca număr de posturi este rezultatul 
modificărilor în minus, sunt aproape 60 de posturi care au dispărut în anul 2008 şi nu s-
au mai creat în plus.  

În al patrulea rând, este o instituţie creată prin actul autorităţii locale, iniţial al 
Consiliului Judeţean, apoi a fost trecută în subordinea Consiliului Local, o instituţie de 
prestigiu. În ultimii şase ani, această instituţie în afară de faptul că şi-a schimbat 
denumirea din Teatrul Liric în Operă, activitatea pe care o desfăşoară este net calitativ 
superioară celei precedente. Am participat în măsura în care am putut, nu la toate 
spectacolele, dar ţin să vă informez că nu mai există locuri libere în sală, adică toate 
biletele sunt vândute, de fapt, în ziua spectacolului, se desfăşoară cu casa închisă oricare 
dintre spectacole. De curând, s-au întors din Germania într-un turneu la care au fost 
invitaţi să participe. Este o instituţie de prestigiu care, chiar dacă în prezent, urmare 
activităţii de consolidare pentru întregul imobil ce adăposteşte atât Colegiul Naţional 
Carol I, cât şi Opera Română, îşi desfăşoară activitatea fie la cercul militar, fie în alte 
spaţii de spectacol, este o instituţie care desfăşoară o activitate de prestigiu în domeniul 
cultural pentru municipiul Craiova. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Sunt surprins că colegii de la PNL doresc desfiinţarea uneia din cele două instituţii, nu 

s-au hotărât foarte clar care. Prin comasare dispare una, v-aţi hotărât care dispare? 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Opera rămâne şi se desfiinţează Filarmonica. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Este foarte drăguţ pentru că Filarmonica a fost înfiinţată în sec. XIX în Craiova. Ştiţi 

că exista o societate filarmonică, dar este mai greu cu istoria. Amândouă sunt foarte buni 
ambasadori ai Craiovei pe scenele pe care le-a enumerat puţin greşit d-na consilier. Ceea 
ce stabilesc managerii acestor două instituţii acolo este fix treaba lor. Nici unul de aici nu 
avem nici căderea, nici experienţa să ne dăm cu părerea despre ceea ce fac ei acolo. Noi 
doar votăm sau nu organigrama propusă. Ei şi-au asumat prin contractul de management 
un lucru, dacă dvs. nu sunteţi de acord să votaţi, nu votaţi sau votaţi, dar nu puteţi să 
faceţi astfel de lucruri, să spuneţi că trebuie comasate două instituţii care nu seamănă 
decât aşa, la nivelul de deasupra, Filarmonica este filarmonică, Opera este operă. De 
aceea înainte se numea Teatrul Liric. Nu v-am folosit numele şi nu aveţi decât să 
răspundeţi ce vreţi. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
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D-na Predescu a zis că nu sunt bine informată. Păi să vă arăt că sunt foarte bine 
informată şi pot să spun clar că nu se poate aşa ceva dacă dl. Walter Atanasie este angajat 
director muzical şi este şi la consiliu... 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu doream să o întreb pe d-na consilier Bianca Predescu dacă nu cumva este în 

incompatibilitate ca reprezentant al consiliului local în consiliul de administraţie la aceste 
instituţii de cultură, dacă nu are o relaţie de rudenie, de familie cu o persoană care 
lucrează în aceste instituţii şi atunci cred că este clar în incompatibilitate. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Pentru Opera Română sunt reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de 

Administraţie. Ca atare, reprezentând interesele acestei instituţii şi cotând în interesul 
Consiliului Local în consiliul de administraţie, îmi menţin votul dat. Nu am nicio 
legătură de afinitate cu nicio persoană din Opera Română.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
În primul rând vreau să fac o clarificare la punctul anterior, cel cu veteranii. A fost un 

amendament pe care l-a propus d-na Ungureanu şi a fost o precizare propusă de d-na 
Predescu. Problema este că votul nu a venit împotriva propunerii, pentru că în mod 
eronat, dvs. aţi cerut în acelaşi timp şi un alt cuantum şi aprobarea lui în şedinţa de astăzi. 
Ori d-na director Stoian v-a explicat faptul că bugetul ei este limitat la cunatumul de aici. 
Motiv pentru care, amendamentul, aşa cum a fost enunţat, a fost respins. Dacă făceam o 
precizare că suntem de acord cu creşterea cuantumului, dar ulterior bugetării direcţiei cu 
suma respectivă, chiar trecea. A fost în mod greşit redactat.  

Vis a vis de Filarmonică, eu vreau să vă spun un lucru: Opera Română, Filarmonică, 
comasare, scandal, ş.a.m.d. S-a făcut o precizare vis a vis de cei doi directori de la Operă 
şi de la Filarmonică. D-na Ungureanu, eu vreau să vă spun un lucru: eram copil şi părinţii 
mei aveau un prieten foarte bun, cred că era şi ceva rudă cu noi. Se numea Teodor 
Costin. Aceleaşi probleme erau. Deci nu era nicio diferenţă. Ori dacă noi acum spunem 
că din cauza că este nu ştiu cine director, dl. Zamfir şi din cauza lui sunt problemele 
acestea, vă spun eu că sunt dintotdeauna. Problema pe care aţi ridicat-o dvs. este o 
problemă tehnică şi care nu are legătură cu nicio explicaţie pe care aş putea să v-o dau eu 
sau d-na consilier, aşa cum a precizat-o şi dl. Dindirică, ţine de contractul de 
management al directorului şi singurul care poate să aducă nişte explicaţii în sensul ăsta, 
eu zic că este directorul acestei instituţii. Îl rog pe dl. Zamfir să ia cuvântul. 

Dl. director Zamfir: 
Vă mulţumesc, dl. Primar. Vă mulţumesc şi dvs., d-na Bianca Predescu, în primul 

rând pentru prezenţa la spectacolele noastre şi nu ştiu dacă mă deranjează foarte mult 
faptul că d-na Ungureanu are informaţii false, neadevărate, nu ştiu cine i le dă, dar i le dă 
fals, dar îi lipseşte şi proprietatea termenilor. În momentul în care rişti şi te expui 
folosind nişte termeni gen studiu artistic, concert maestru, cumul de funcţii Operă – 
Filarmonică, care nu există. De asemenea, când aduce în discuţie orchestrele unor oraşe 
cu o tradiţie culturală foarte mare în Europa. Dar al căror număr depăşeşte cifra de 200 
de instrumentişti. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
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Dl. Preşedinte, vă rog să-l opriţi că nu este posibil ca un director de la o instituţie din 
subordinea consiliului local să certe consilierii locali în şedinţa de consiliu.  

Dl. director Zamfir: 
Nu ştiu unde vedeţi, dl. consilier, că cert. Este o evidenţă. D-na Ungureanu nu ştie 

nici unde ne desfăşurăm activitatea. D-na Ungureanu nu a văzut niciun spectacol în 
ultimii trei ani, ai Operei Române. Vă rog, d-na Ungureanu, să înţelegeţi că actul artistic 
este mult mai complex decât dvs. îl vedeţi acum. Dirijorul Operei Române Craiova, 
Walter Atanasie nu este nici angajat la Filarmonică, iar unirea despre care dvs. vorbiţi, 
între cele două orchestre, este aproape un genocid pe care un reprezentant al autorităţii 
locale l-ar face asupra culturii româneşti. Vă rog s-o propuneţi, dar repet, ar fi un genocid 
după cel din 2010 realizat tot în administraţia PDL când Opera Română Craiova a 
pierdut 70 de posturi. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Constat o violenţă de limbaj la dl. director pe care n-am mai întâlnit-o de când sunt 

consilier local. Mai mult decât atât, vreau să aduc în atenţia tuturor cetăţenilor că dl. 
director a aşteptat-o pe d-na Adriana Ungureanu la ieşire din primărie s-o interpeleze nu 
ştiu pentru ce. Dacă încurajaţi asemenea oameni şi asemenea gesturi, cred că este grav. 

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru 
anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul 2018. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
O să o mulţumesc şi pe d-na Ungureanu care se vede că nu este foarte bine 

documentată, privind comasarea. Eu preiau materialele de şedinţă de pe site-ul primăriei 
şi cu acestea lucrăm. La punctul 16 aflăm că avem avizul Ministerului Sănătăţii pentru 
structura organizatorică a acestei unităţi. Deci Filantropia preia secţia de endocrinologie 
la Filarmonica Oltenia, aşa că d-na Ungureanu nu cred că are dreptate cerând altă 
comasare. Avem comasare aici. Filarmonica este preluată de către Filantropia şi devine 
secţia spitalului Filantropia sau preia managementul Spitalului. Eu asta am înţeles din 
materialul pe care l-aţi prezentat dvs. Vă rog frumos să-mi răspundeţi. 

Dl. Preşedinte: 
Se pare că a fost o greşeală materială.  
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Anul trecut în organigrama Filarmonicii acestei prestigioase instituţii care are numai 

oameni de seamă şi eu nu-i jignesc pe nici unul dintre dânşii, eu mă refer strict la bugetul 
care este alocat, bugetul de care ei îşi bat joc şi primăria îl alocă la nişte oameni care 
acum iarăşi se mută în subordinea directorului artistic tot compartimentul artistic. Să ne 
explice de ce acum directorul artistic este competent şi anul trecut nu a fost competent şi 
nu putea să aibă în subordinea lui tot departamentul artistic. Nu mi se pare corect ca cei 
care lucrează acolo să vină doar două ore, patru ore la repetiţii, în rest să facă studiu 
artistic acasă şi să fie plătiţi. Dacă facem un calcul, în jur de 12- 13 muzicieni nu 
participă la niciun concert şi adunând salariile lor se ajunge la în jur de 12 mii de euro pe 
lună, care s-ar putea economisi, înmulţit cu 12 luni s-ar ajunge la cel puţin aproximativ 
100 mii euro care s-ar face cu ei altceva, să-i băgăm în sănătate, să-i băgăm în 
învăţământ, să-i ajutăm pe cei care au nevoie, să facem drumuri, să facem canalizări. De 
ce trebuie să aruncăm aceşti bani pentru nişte oameni care nu au cum să participe în două 
locuri, şi la operă şi la Filarmonică la aceste repetiţii. Nu pot să cânte în acelaşi timp, 
fiind lipsă, ei sunt cotaţi prezent. Sunt foarte multe reclamaţii la ITM, se ştie de lucrul 
acesta, ştie şi primăria. Eu nu m-am referit şi nu am nicio treabă cu oamenii care sunt. Eu 
am treabă doar cu bugetul care este alocat. Două milioane şase sute de mii de euro să dai 
la Filarmonică cu o sală goală în care 30 de inşi îşi cumpără bilete, restul sunt initaţii sau 
se aduc acolo care cum se poate aduce, nu mi se pare corect să cheltuim atâţia bani. Am 
rugat să unim aceste două instituţii, pentru că nu-şi justifică banii, pentru că noi trebuie 
să avem grijă că trecem printr-o criză şi să ştiţi că nu este uşor să adunaţi aceşti bani. Ştiu 
că nu vă pasă, ştiu că nu lucraţi în domeniul privat ca să vedeţi cât de greu se câştigă 
aceşti bani, şi cât de mult contează să dai un impozit la stat din care să-i fluturaţi fiecare 
unde puteţi.  

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, 
pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica „Oltenia” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu) şi 1 
abţinere (Predescu).  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

“Colibri” Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2018, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic Municipal  „Filantropia” Craiova, pentru anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mulţumesc frumos d-nei şefe de personal că a luat atitudine şi s-a modificat structura 

secţiei de endocrinologie întrucât a fost eronată transmisă de către Spitalul nr. 2 cu altă 
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configuraţie care nu-şi avea rostul. Mulţumesc frumos şi mă bucur că în sfârşit se face 
ceva înainte de şedinţă, să reglăm încă o dată printr-o altă hotărâre.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Dl. Nelu Pîrvu: 
La acest punct de pe ordinea de zi, dl. Marian Vasile nu a participat la dezbateri şi nici 

la vot, nefiind prezent în sală.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova,  pentru anul 2018,  conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 de voturi pentru. 
Dl. consilier Vasile nu a votat, nefiind prezent în sală.  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pentru anul 2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct avem organigrama la RAADPFL. Consilierii PNL vor vota împotriva 

acestei organigrame. Are multe problemuţe. În schimb, ce ne-a uimit foarte tare este că 
se înfiinţează un post de consultant în management al managerului. Adică, noi, 
craiovenii, plătim deja foarte mult pentru managementul acestei unităţi, mă refer la 
salariile directorilor, la indemnizaţia celor din consiliul de administraţie, iar acum 
managerul îşi ia un consultant în management. Nu cred că este normal datorită faptului 
că deja plătim aproape un miliard de lei pe lună, craiovenii, sute de milioane de lei vechi 
bune pe lună, pentru managementul acestei instituţii. Am mai avut discuţii. Sunt membrii 
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consiliului de administraţie, sunt directori. Nu cred că noi plătim un manager cu sume de 
mii de euro care are nevoie de un consultant de management. Nu putem să înţelegem 
acest lucru şi din acest punct de vedere vom vota împotrivă.  

D-na director Filip: 
Înainte de toate vreau să fac o corectură. Noi nu înfiinţăm acest post, îl transformăm 

dintr-un post de economist existent deci nu mărim numărul în organigramă. După cum 
ştiţi, suntem singura regie care avem conducerea selectată pe OG 109 conform legislaţiei 
în vigoare. În urma măsurii lăsată de Curtea de Conturi, consiliul de administraţie este 
selectat pe OG 109 iar eu am mandat de management de execuţie dat de consiliul de 
administraţie. Vreau să vă spun că cel care, dacă se va găsi, va ocupa postul de 
consultant, va fi un consultant al consiliului de administraţie şi al directorilor executivi. 
Vreau să vă spun că RAADPFL are un număr de 13 activităţi diametral opuse una de 
cealaltă, distincte. Este un volum de legislaţie extraordinar, iar, consider că dacă se va 
ocupa acest post prin concurs, va fi un ajutor în vederea activităţii viitoare şi în relaţia cu 
controalele următoare. Este un volum de legislaţie la care se supune RAADPFL 
extraordinar, lucrăm cu toate normativele în vigoare, cu situaţii de lucrări de toate tipurile 
şi este bine să avizeze cineva. 

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2018, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

S.C. Pieţe şi Târguri  S.R.L. Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L, 

pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea 

Generală a Asociaţilor a R.A.T. SRL Craiova, să voteze organigrama şi statul de 
funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre 

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

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

24. Proiect de hotarare privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine 
Publică. 
Dl. Nelu Pîrvu: 
Punctul a suportat modificări în sensul că se înlocuieşte dl. Ovidiu Mischianu cu d-na 

Nicoleta Miulescu. 
Dl. Preşedinte: 
Cu modificările de rigoare, supun la vot în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică, după cum 
urmează: 
a. se desemnează dl.Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, în calitate de 

preşedinte; 
b. se înlocuieşte dl.Ovidiu Mischianu, cu dna. Nicoleta Miulescu, secretar al 

Municipiului Craiova, în calitate de membru; 
c.  se înlocuieşte dl.Petru-Alexandru Dumitrescu, cu dna. Lia-Martha Toncea, şef 

serviciu temporar-Serviciul Resurse Umane, în calitate de secretar.   
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2016. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj 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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     Dl. Preşedinte: 
     De la punctul 25 până la punctul nr. 36 inclusiv propun votarea în bloc. Cine este 
pentru?  
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Aş propune să nu fie votate în bloc întrucât au primit avize diferite de la comisii. Aş 
propune să treceţi pe la fiecare punct în parte şi să ne menţionaţi ce avize a primit şi n-a 
primit fiecare punct în parte. 
     Dl. Preşedinte: 
     În calşitate de preşedinte, propun votarea în bloc. Ulterior la discuţii, puteţi să faceţi 
referiri la oricare punct. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Este un abuz ceea ce propuneţi. Fiecare punct de pe ordinea de zi va fi votat 
individual conform regulamentului. La dvs. la partid puteţi să stabiliţi cum vreţi, dar aici 
trebuie să le votaţi pe rând şi să menţionaţi avizele pe care le-a obţinut. Vă rog frumos. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
     La comisia juridică doar punctul 34 nu a obţinut avizul pentru că au fost mai multe 
abţineri din conflict de interese sau alte motive. Pe cale de consecinţă, pentru că numai 
acest punct ridică o chestiune, eu propun votarea în bloc a tuturor celorlalte, mai puţin 
acesta pentru că oricum trebuie evidenţiată abţinerea.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Cu riscul de a vă supăra pe mine, vă rog să luaţi un regulament de organizare şi 
funcţionare al consiliului local pentru că aveţi deficienţe în acest sens. În primul şi în 
primul rând trebuie să ne specificaţi la fiecare punct de pe ordinea de zi avizele. Aceste 
puncte ştiu că nu au primit avize nici la comisia de urbanism, nici la comisia juridică, 
deci avem probleme. Noi vom vota împotriva acestor puncte dacă doriţi să le votaţi în 
bloc, deşi aşa ceva nu scrie în regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 
local Craiova din trei considerente: lipsa avizelor, al doilea considerent: este ruşinos 
pentru noi să mărim cu 500% impozitele unor cetăţeni care au clădiri neîngrijite, când 
clădirile noastre reprezintă un pericol public. Adică din clădirile noastre cad cărămizi şi 
reprezintă un real pericol, dar în schimb, uităm de ele şi le majorăm impozitul altor 
cetăţeni. Pentru noi este foarte ruşinos. Al treilea considerent este că această listă a fost 
întocmită aleatoriu. Nu înţelegem cum din tot oraşul ăsta s-au găsit 12 imobile 
neîngrijite, unele la periferia oraşului, când chiar aici în centurl oraşului, pe str. 
Kogălniceanu unde îşi are sediul PSD scrie clar: atenţie, cad cărămizi. Reprezintă un real 
pericol pentru craioveni. Nu înţelegem cum aţi găsit aceste 12 imobile pe la periferie 
când în centrul oraşului avem probleme ce pot reprezenta un pericol foarte grav. 
      Dl. Consilier Local Sirop: 
     I-aş da un răspuns colegului Vasile, deşi a întrebat executivul, dar mie la comisie, 
când am întrebat ce facem cu clădirile noastre, ale primăriei şi ale consiliului mlocal 
neîngrijite, le supraimpozităm şi pe acelea sau pe acelea de ce nu le supraimpozităm, mi-
a răspuns un coleg consilier, dacă nu mă înşel, dl. Nicoli, că oricum sunt scutite de 
impozit şi chiar dacă le-am majora cu 500%  înmulţit cu zero tot zero ar da. Eu cred că 
nu este o politică corectă, nu este o practică coerentă şi ar trebui să tratăm cetăţenii 
Craiovei, fiind egali în drepturi, să fie egali şi cu noi ca administraţie, sau cu dvs. ca 
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executiv. Aşa ca, înainte de a lua măsuri pugnitive împotriva acestor cetăţeni, proprietari 
că până la umră, asta încercăm noi să apărăm, dreptul la proprietate, am vrea să ştim mai 
multe detalii, cum au fost selectate aceste terenuri, pentru că refuz să cred că sunt 
singurele 12 terenuri neîngrijite din municipiul Craiova.Vă mulţumesc. 
     Dl. Primar Mihail Genoiu: 
     Eu vreau să salut în primul şi în primul rând iniţiativa şi intervenţia d-lui Nicoli care 
apără legile matematicii. Înmulţirea cu zero este zero clar. În sensul acesta vreau să vă 
spun că au mai fost pe listă câteva clădiri monument istoric care au scutiri de taxe, care 
au taxele zero şi care pe acelaşi principiu au fost eliminate de pe listă că 500 inmulţit cu 
zero face tot zero. Asta ca să trecem peste, puţină destindere că parcă ne-am încordat 
prea mult aşa şi nu văd de ce. Suntem aici ca să descurcăm lucrurile nu ca să le încurcăm. 
Lucrurile stau în felul următor. Noi am votat în consiliul local regulamentul conform 
Codului fiscal  din 2016, cu clădirile neîngrijite. Codul Fiscal a prevăzut în anul 2016 
introducerea acestor taxe suplimentare, majorate pentru clădirile neîngrijite şi pentru 
terenurile neîngrijite. Am lăsat un an la dispoziţie, anul 2017, în care aşa am considerat 
noi pentru că am avut discuţia aceasta în consiliul local la vremea respectivă. Un an în 
care cetăţenii să-şi facă îngrijirea respectivă. Am aprobat după aceea un consiliu local, un 
regulament prin care se stabileşte o comisie care să selecteze care sunt clădirile şi 
terenurile neîngrijite. Am votat şi am aprobat o procedură, cum şi în cel fel se parcurg 
paşii. După care, tot noi am venit şi am aprobat în toamna anului trecut cuantumul 
taxelor pentru anul 2018 în care regulament a fost validată şi această taxă de 500%. Noi 
nu facem acum decât să aprobăm terenurile şi clădirile care au ajuns în stadiul de 
finalizare a procedurii. De ce au ajuns numai acestea? Pentru că au fost identificate foarte 
multe terenuri şi clădiri, au fost notificaţi, s-a început procedura conform regulamentului 
votat şi aprobat de noi. Marea majoritate a lor au răspuns pozitiv şi au început acţiunile 
conform regulamentului de îndreptare a imaginii faţadelor clădirilor şi a terenurilor. Cei 
care sunt pe listă sunt cei care nu au reacţionat conform procedurii, de niciun fel. Vreau 
să vă mai spun că mai sunt în procedură foarte mulţi, în diverse faze. Pentru că comisia 
lucrează, pe măsură ce depistează imobilul respectiv, începe procedura şi sunt în diverse 
faze, deci nu se va opri aici lista şi încă o dată spun, sunt cei care nu au avut nicio reacţie. 
Vis a vis de clădirile primăriei la care faceţi referire, vreau să vă spun că faţă de toate 
aceste clădiri s-a început câte ceva, acţiunea. Vorbim de Carol I, v-am explicat ce se 
întâmplă, vorbim de clădirea primăriei şi Palace suntem la ora aceasta în faza de 
reactualizare a proiectului, v-am explicat pe ultimele norme de ISU şi în discuţii cu 
Banca Europeană de Dezvoltare, săptămâna aceasta trebuie să vină din nou ca să 
finalizăm discuţiile pe finanţarea acestor clădiri. Toate celelalte clădiri monumente 
istorice ale primăriei care au probleme de degradare sunt în diverse faze pe axe europene. 
Cea mai avansată din toate este Casa Rusănescu, Casa Căsătoriilor care la ora aceasta 
este contractul de finanţare depus încă din luna ianuarie la Ministerul dezvoltării şi 
aşteptăm aprobarea lui. Celelalte sunt în diverse faze. Cele care nu sunt monument istoric 
şi care sunt în administrare, au fost alocaţi prin bugetul local, bani la Direcţia de 
Patrimoniu pentru expertizare, se lucrează la toate aceste clădiri. Deci nu am stat cu 
mâinile în sân vis a vis de orice clădire a primăriei în acest stadiu. Acestea au fost 
explicaţiile şi încă o dată revin, ceea ce facem noi acum, nu aprobăm decât lista cu 
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imobilele ajunse în faza finală a procedurii şi la care proprietarii nu au reacţionat de 
niciun fel.  
     Dl. Preşedinte: 
     Punctul 34 având aviz nefavorabil la comisie va fi votat separat.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     V-am rugat să respectaţi regulamentul. Au avize la toate comisiile în special de la 
urbanism?  
     Dl. Preşedinte: 
     Punctul 34 de pe ordinea de zi, neavând aviz favorabil va fi votat separat. În rest 
supun la vot votarea în bloc de la nr. 25 la nr. 36 inclusiv.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Au avizul comisiei de urbanism aceste puncte?  Este negativ.  
     Dl. Consilier Local Marinescu: 
     Nu este un aviz negativ dacă din raţiuni de cvorum nu a trecut. Avizul trebuie să fie 
nefavorabil, la asta se referea probabil dl. consilier Vasile, dar n-a fost nefavorabil. 
Trebuie precizate aceste chestiuni. Nu are aviz negativ. 
     Dl. Consilier Local Nicolicea: 
     Votul a fost 3 la 3, 3 abţineri şi 3 pentru. Nu s-a întrunit cvorumul. 
     Dl. Nelu Pîrvu: 
     Într-adevăr votul a fost 3 la 3 şi într-o atare situaţie nu s-a primit avizul comisiei de 
urbanism nefiind asigurată majoritatea de jumătate plus unu din numărul membrilor 
comisiei. 
     Dl. Consilier Local Marinescu: 
     Sunt chestiuni distincte. Dacă vorbim de un aviz nefavorabil pentru raţiuni de fond 
sau pentru raţiuni de lagalitate este o chestiune şi nu există aşa ceva. Dacă vorbim de un 
aviz negativ în sensul neîntrunirii cvorumului este o cu totul altă chestiune. Suntem 
datori să înţelegem regulamentul de organizare şi funcţionare şi să-l interpretăm 
corespunzător. Nu au un aviz nefavorabil pentru raţiuni de fond, pentru raţiuni de 
legalitate. Este un aviz care este datorat fie unor împrejurări de cvorum fie unei situaţii 
de abţinere care iarăşi a condus la imposibilitatea exprimării unui vot. Deci nu au 
nefavorabil pe fond, au doar negativ în sensul că nu s-a putut întruni cvorumul. Eu aşa 
am înţeles şi asta vroiam să spun. 
     D-na Consilier Local Predescu: 
     Este foarte adevărat. La comisia de urbanism din care fac parte votul a fost paritar 3:3, 
ca atare nu s-a întrunit majoritatea de 4 din 7 şi datorită abţinerilor. Nu a fost un vot 
contra, au fost 3 pentru, 3 s-au abţinut. La comisia juridică nu s-a întrunit majoritatea de 
4 tot datorită abţinerilor. Acum legea nu distinge, solicită doar vot. Oricum nu împietează 
dacă noi vom supune distinct fiecare proiect, oricum s-au făcut discuţii pentru toate în 
bloc, problemele au fost foarte bine dezlegate de dl. primar în ceea ce priveşte legalitatea 
şi oportunitatea tuturor acestor proiecte, ca să mergem mai departe să fie votate 
individual şi asta este situaţia în care ne aflăm. Nu s-a votat nimic pentru că discuţiile au 
început în momentul în care s-a propus votarea în bloc. Ca atare, pentru votarea în bloc 
nu s-a dat niciun vot.  
     Dl. Preşedinte: 
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     Reiau propunerea. Solicit votarea în bloc a punctelor de la 25 până la 36 inclusiv, 
excepţie punctul 34 pe care îl vom vota separat. Cine este pentru? 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     PNL nu votează în bloc. Vă rog să specificaţi. Perntru că nu vrem să plătim 
despăgubiri când vom fi daţi în judecată. 
      Dl. Preşedinte: 
      Dacă sunt discuţii pe aceste puncte de la nr. 25 până a nr. 36. Excepţie punctul nr. 34. 
Cine este pentru aprobarea acestor puncte în bloc? Votat cu 20 voturi pentru. Consilierii 
PNL nu votează (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)..  
      Revenim la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi. Dacă nu sunt discuţii, supun la vot. 
Cine este pentru punctul nr. 34 de pe ordinea de zi? Votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Marinescu). Consilierii PNL nu au votat (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, 
Diaconu, Câplea). 
      
 
 
25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, 
strada Matei Basarab, nr. 6. 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, 
pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6, 
proprietatea numiţilor: Trandafir Aurel, Trandafir Ghiţa,  respectiv Panaitescu 
Nicolae şi Panaitescu Emilia, domiciliaţi în municipiul Craiova, str. Matei 
Basarab, nr. 6. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Trandafir Aurel, 
Trandafir Ghiţa, Panaitescu Nicolae şi Panaitescu Emilia vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
26. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, 
strada Matei Basarab, nr. 8. 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, 
pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 8, 
proprietatea numiţilor: Dobrisan Aurelian, Dobrisan Aurelia, Preda Adrian, 
Tutulan Mircea şi Tutulan Maricica, Dobre Elena şi Dobre Sandi, Stoenică 
Aurelia, Dusca Lucia şi Coşoveanu Valeriu, Ghira Ioana, Florica Valentina şi 
Florica Maria,  domiciliaţi în Craiova, str. Matei Basarab, nr. 8. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Local, Direcţia Impozite şi Taxe, Dobrisan Aurelian, 
Dobrisan Aurelia, Preda Adrian, Tutulan Mircea şi Tutulan Maricica, Dobre 
Elena şi Dobre Sandi, Stoenică Aurelia, Dusca Lucia şi Coşoveanu Valeriu, 
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Ghira Ioana, Florica Valentina şi Florica Maria vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
27. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, 
strada A.I. Cuza, nr.16 

Art.1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, 
pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada A.I. Cuza, nr. 16, 
proprietatea numiţilor: Marascu Stefan, domiciliat în Bucureşti, Sector 2, Şos. 
Mihai Bravu, nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 13, Rizescu Ion Andrei, domiciliat în 
Bucureşti, Sector 2, Str. Icoanei, nr. 39, et. 2, ap. 3, Savopol Teodora, domiciliată 
în Bucureşti, Sector 1, Bdul Ion Mihalache, nr. 42-52, bl. 35, sc. C, et. 4, ap. 96 şi 
Cichirdan Adriana, domiciliată în municipiul Craiova, str. Iancu Jianu, nr. 14. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Marascu Stefan, 
Rizescu Ion Andrei, Savopol Teodora şi Cichirdan Adriana vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
28. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, 
strada Amaradia, nr. 2. 

Art.1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, 
pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Amaradia, nr. 2, 
proprietatea numitului Petre Marian, domiciliat in Craiova, Bld. 1 Mai, nr. 71, bl. 
23, sc.1, ap. 1. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Petre Marian vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
29. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în municipiului Craiova, zona A, 
strada Alexandru Macedonski, nr. 8. 

  Art.1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, 
pentru clădirea situată în municipiul Craiova, zona A, strada Alexandru 
Macedonski, nr.8, proprietatea numiţilor: Motoi Cristian şi Motoi Ioana, respectiv 
Cîrceag Dumitru şi Cîrceag Verginica, domiciliaţi in municipiul Craiova, str. 
Alexandru Macedonscki, nr. 8. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Motoi Cristian, Motoi 
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Ioana, Cîrceag Dumitru şi Cîrceag Verginica vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
30. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în zona C a municipiului Craiova, str. 
Prelungirea Caracal, km. 2. 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 
pentru terenul situat în municipiul Craiova, strada Prelungirea Caracal km 2, 
proprietatea SC INDEPENDENŢA SA, CUI 2323016, cu sediul în municipiul 
Craiova, strada Henry Ford (1863-1947), nr.11A. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrației Publice Locale, Direcția Impozite și Taxe şi S.C. 
INDEPENDENŢA S.A.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
31. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona D, strada 
Cernele, T34, P37. 

Art.1.Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 
pentru terenul situat în municipiul Craiova, zona D, strada Cernele, T34, P37, 
proprietatea numitului Pîrvu Daniel, domiciliat în municipiul Craiova, str. Râului, 
nr. 214 D. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şi Pîrvu Daniel vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
32. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada 
Râului, nr. 212 . 

Art.1.Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 
pentru terenul situat în  municipiul Craiova, zona C, strada Râului, nr.212 (fost 
nr.150, fost T34, P37), proprietatea numitei Ciornei Cecilia Cătălina, domiciliată 
în municipiul Craiova, str.Râului, nr.214E. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şi Ciornei Cecilia 
Cătălina, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
33. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada 
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Ţărăncuţei, nr. 34. 
 
Art.1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 

pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Țărăncuței, nr. 34, 
proprietatea numitului Dumitru Nicolae, domiciliat în Craiova, str. Țărăncuței, nr. 
31. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şi Dumitru Nicolae vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
34. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în zona B a municipiului Craiova, Parcul 
„Balta Craioviţei”. 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 
pentru terenul, situat în municipiul Craiova, Parcul „Balta Craioviţei”, 
proprietatea S.C. CETATEA BANILOR CITY, CUI 25304951, cu sediul în 
municipiul Craiova, strada Sfântul Dumitru, nr.1, et.1, biroul 4. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şiS.C. CETATEA 
BANILOR CITY vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
35. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada 
Mălinului, nr. 82.  

Art.1.Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, 
pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Mălinului, nr. 82 (fost 
str. Ramuri, nr.100), proprietatea numitului Vasile Mihai-Gabi, domiciliat în 
municipiului Craiova, str.Calea București, nr. 30, bl. C9, sc. 2, ap. 1. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şi Vasile Mihai-Gabi vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
36. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând 

cu anul 2018, pentru terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada 
Artileriei, nr. 7. 

Art.1. Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren, începând cu anul 2018, pentru 
terenul situat în municipiului Craiova, zona C, strada Artileriei, nr.7 (fost str. Eroii 
Sanitari, nr. 60, fost T27, P31), proprietatea numitului Gavril Cristian Alin, 
domiciliat în municipiul Craiova, str.Aurel Vlaicu, nr. 5, bl. T4, sc. 1, ap. 7. 
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 Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şi Gavril Cristian Alin, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 

locuinţe sociale, destinate închirierii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea 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, prin excluderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51g, sc.1, ap.103. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 3 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se stabilește chiria lunară aferentă locuințelor repartizate potrivit art.2 din 
prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari și Direcţia Economico-Financiară 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.4, ap.13. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.4, ap.13, către Anghel Gheorghiță, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149885/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 119961.84 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 de 
ani şi cu un avans de 19935.18 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
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beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 122/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 20.76 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.13, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra 
locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, 
prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), 
dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din terenul aferent 
construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent 
locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. 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 Anghel Gheorghiță 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, 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. 
 
 
40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.56/2018 referitoare la aprobarea cuantumului chiriei 
aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2018 şi 
respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe în anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă 
pentru anul 2018, aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau 
încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, ce se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2018, 
pentru  titularii contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu 
data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  
pozițiile 39, 46, 58, 66, 75, 104, 116, 144, 147, 161, 193, 195, 252, 253, 276, 
281, 300, 328, 347, 351, 358, 360 din anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.56/2018. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere prevăzute la art.1 și 2 din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia pentru 
Educaţie SV Oltenia (EDUCOL).  
Dl. Nelu Pîrvu: 
A suportat modificări în sensul înlocuirii anexei în forma în care a fost deja 

comunicată şi afişată pe site-ul primăriei.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia ( EDUCOL), 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea  
înfiinţării în comun, în municipiul Craiova, a Centrului de Resurse şi  
Angajamente-FREC Craiova. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Asociaţia pentru Educaţie 
SV Oltenia (EDUCOL) 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 preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.7. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a spaţiului în suprafaţă de 72,76 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.7; 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată . 

  Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului redevenţei minime de la care va fi pornită licitaţia pentru 
spaţiul situat în municipiul Craiova, str.C. Nicolaescu Plopşor, nr.2A, bloc 49, 
parter. 
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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

redevenței minime de la care va fi pornită licitația pentru spațiul 2 situat în 
municipiul Craiova, str.C. Nicolaescu Plopșor, nr.2A, bloc 49, parter, în valoare 
de 11980 lei echivalent a 2560 euro (234 lei/mp echivalent a 50 euro/mp) anual 
(valorile nu includ TVA), respectiv valoarea estimată a redevenței lunare de 998 
lei echivalent a 215 euro (19,5 lei/mp echivalent a 4,2 euro/mp), (valorile nu 
includ TVA), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului redevenţei minime necesare organizării procedurii de 
concesionare prin licitaţie publică pentru hotelul şi restaurantul din incinta 
,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” din municipiul Craiova, B-
dul Ştirbei Vodă, nr.38. 
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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului 

redevenței minime necesare organizării procedurii de concesionare prin licitație 
publică pentru hotelul și restaurantul situate în incinta ,,Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal” din municipiul Craiova, B-dul Știrbei Vodă, nr.38, în 
valoare totală lunară de 46.755 lei, din care: pentru hotel-redevența minimă 
lunară  în cuantum de 29.653 lei/lunar, iar pentru restaurant-redevența minimă 
lunară în cuantum de 17.102 lei/lunar (valorile nu includ TVA), prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de 
Atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a hotelului şi 
restaurantului, din incinta Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr. 38. 
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 Caietul de Sarcini privind concesionarea prin licitaţie publică, pe o 

perioadă de 15 ani, a hotelului şi restaurantului din incinta Compexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, 
nr.38, ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Documentaţia de Atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică, 
pe o perioadă de 15 ani, a hotelului şi restaurantului din incinta Compexului 
Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei 
Vodă, nr.38, ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, prevăzut în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și 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 încetarea parţială a efectelor Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.324/2017 privind scoaterea la licitaţie a unor 
terenuri situate în Târgul Municipal 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 încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 324/2017, privind scoaterea la licitaţie a bunurilor identificate la poziţiile 19-
34, 39-42 din anexa nr.1 la această hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2017, privind Studiile de 
oportunitate, Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele 
de sarcini prevăzute  în anexele nr. 20-35, 40-43, 64-79, 84-87, la această 
hotărâre. 

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor închiriabile situate în 
cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, 
b-dul Ştirbei Vodă, nr.38. 
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 lista spațiilor închiriabile situate în cadrul Complexului Sportiv 

Craiova-Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul Știrbei Vodă, nr.38 și a 
valorilor chiriilor minime estimate, identificate conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de 
piață și a chiriei minime estimate pentru spațiile prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37201/18.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Mitre Ileana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mitre Ileana. 
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 contractului de concesiune nr.37201/18.05.2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mitre Ileana, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mitre Ileana, cu 5 ani şi 11 luni, 
începând de la 01.04.2018, până la data de 01.03.2024. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 37201/18.05.2006  având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a 
concesionarului, din persoană fizică-Cabinet Medical Individual Dr. Mitre Ileana, 
în persoană juridică-S.C. Mitre Ileana Cabinet Medical S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Mitre Ileana Cabinet 
Medical S.R.L.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. 

 
 

49. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate 
de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, situate în municipiul Craiova, str.Duiliu 
Marcu, nr.38. 
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 două spații disponibile, aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova, în 
suprafaţă de 172 mp., respectiv 205 mp., situate în municipiul Craiova, str.Duiliu 
Marcu, nr.38, identificate în anexele nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spațiilor identificate la 
art.1, conform anexelor nr.3 şi 4 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 spațiilor identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexelor nr.5 şi 6, respectiv nr.7 şi 8 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” 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 Şcoala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
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 tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 

municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.04.2018. 

Art.2. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.486/2017. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L.  vor duce 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.4/2016 referitoare la aprobarea preţului biletului de 
acces la evenimentele sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din 
municipiul Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Eu nu înţeleg care este urgenţa care justifică majorarea acestui preţ la bilete, de fapt, 

dublarea acestui preţ la bilete. Cumva faptul că am îndrăznit să avem o perfromanţă 
notabilă şi am ajuns în semifinalele unei cupe europene, am avut sala plină până acum, 
oamenii aceştia au venit şi au susţinut echipa, iar acum deodată dublăm preţul biletelor. 
Dacă ajungem şi în finală şi avem de jucat vreun meci acasă, le triplăm încă o dată sau ce 
mai facem. Nu este un model de management. Hai măcar să terminăm anul acesta. Dacă 
sunt cheltuieli care se impun, aş înţelege, dar deja fetele merită premiate. Dar dacă vreţi 
neapărat să măriţi acest preţ al biletului, măcar aceste sume să aibă destinaţia de prime 
pentru fetele care se bat acolo pentru mândria oraşului nostru şi dacă tot suntem la acest 
punct pe ordinea de zi, am vrea să primim lămuriri referitoare la contractele ca întârzie să 
fie semnate şi deja suntem îngrijoraţi. A fost menţionat în presa sportivă, de specialitate. 
Vom vota împotrivă. 

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

Art.1. Se aprobă preţul biletului de acces la meciurile internaţionale de volei, handbal și 
baschet, desfăşurate în Sala Polivalentă din municipiul Craiova, în cuantum de 10 
lei/spectator/competiţie. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2016, prin completare 
cu un nou articol. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
52. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe până la finalizarea lucrărilor de construire a 
locuinţelor, a terenului şi a structurilor existente, situate în intravilanul 
municipiului Craiova, strada Caracal nr.132. 
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Dl. Nelu Pîrvu: 
A suportat modificări în sensul că art. 5 din proiectul de hotărâre se modifică şi va 

avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, a sumelor  necesare pentru executarea lucrărilor privind utilităţile 
aferente construcţiei situate pe amplasamentul din municipiul Craiova, strada Caracal, 
nr.132, cu excepţia celor care, în condiţiile legii, sunt în sarcina operatorilor de utilităţi, 
precum şi pentru sistematizare verticală.” Pe cale de consecinţă se modifică şi art. 5 alin. 
4 din contract.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Iată că ne găsim din nou la eterna dezbatere ce facem cu cartierul chinezesc şi nu pot 

decât să constat că din nou am fost amăgiţi de actuala administraţie care în fapt, nu avea 
o soluţie ci, pur şi simplu, a tot amânat o problemă până a găsit de cuviinţă să o exporte 
că tot a vbrenduit acest model de a face administraţie locală să le pasăm în curtea 
administraţiei naţionale. Să nu fiu înţeles greşit, vom vota această ultimă soluţie găsită de 
executiv pentru că tragem totuşi nădejde că se va alege ceva până la urmă de acest 
proiect. Dar o notă foarte importantă pe latura juridică a acelui contract care a fost propus 
în proiectul de hotărâre, este anexă la proiectul de hotărâre, nu prevede un termen clar de 
preluare de la ANL înapoi în custodie de către Primăria Craiova pe când Primăria 
Craiova are un termen foarte clar 2020 la care trebuie să livreze cele 250 locuinţe pentru 
armată, care a pus la dispoziţie acel teren. Aş vrea să rectificăm acest lucru dacă este 
posibil, dacă nu este posibil mie mi se pare o formulare foarte ambiguă aceea: durata 
execuţiei contractului pe toată durata execuţiei lucrărilor. Adică dacă lucrările durează 30 
de ani pe durata aceea se desfăşoară contractul şi până atunci noi suntem grevaţi de 
sarcina de a preda în 2020, 250 de apartamente sub sancţiunea pierderii terenului în 
favoarea Ministerului Apărării. Nu este deloc un lucru mărunt şi nu este de neglijat. Am 
vrea să avem clarificări la acest subiect chiar de la dl. Primar. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Craiovenii tineri se bucură că în sfârşit va avea o finalitate acest cartier. Sper să se 

facă cât mai curând aceste construcţii. Totul cred că a fost gândit foarte bine dar aşa cum 
a specificat şi colegul meu, nu mi se pare corect să nu punem o dată şi să stabilim o 
perioadă în care să se construiască măcar un bloc de locuinţe care va fi dat tinerilor care 
merită aceste locuinţe să fie repartizate. Vă rog frumos să luaţi măsuri ca să stabiliţi un 
termen şi o dată în care se vor face aceste locuinţe. Vă mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu nu am înţeles la dl. Sirop care este nemulţumirea. În afară de asta cu data, este ok, 

dar n-am înţeles care este nemulţumirea că am oscilat noi între ce şi ce. Vreţi să-mi mai 
explicaţi o dată că n-am înţeles. 

 Dl. Consilier Local Sirop: 
 La începutul acestui an aţi bugetat nişte sume din bugetul local. Am proiectat acolo 

nişte lucruri, ni s-a explicat că există un plan şi acum am constatat că de fapt nu prea 
exista un plan, exista un plan de amăgire, hai să trecem şi anul ăsta de buget şi până la 
urmă s-a găsit soluţia ca şi la Carol, exportarea problemei la nivel naţional pentru că 
după ce s-a văzut până la urmă la Carol cu costurile . 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
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Ideea este că dvs. sunteţi nemulţumit că am găsit o soluţie mai bună decât cea pe care 
o găsisem. Soluţiile sunt amândouă până în momentul în care avem contractul încheiat cu 
Agenţia Naţională a Locuinţelor, nu avem o certitudine. Deocamdată noi le dăm 
amplasamentul, votăm sau nu votăm, aprobăm sau nu aprobăm contractul pe care îl vom 
pune în anexă, până în momentul în care nu vom semna acel contract această lucrare nu 
este transferată ANL-ului. În continuare, avem şi soluţia de rezervă pentru că ştiţi bine că 
avem în bugetul local banii prinşi pentru a construi primele blocuri şi primele locuinţe 
pentru armată. Deci am mers acoperit pe ambele părţi. Faptul că am găsit o soluţie mai 
bună vă deranjează că asta tot nu înţeleg. Atunci înseamnă că este o confuzie pe undeva 
şi vreau să vă spun că în spatele acestei lucrări este foarte multă muncă, este foarte multă 
zbatere, foarte multe drumuri şi cu discuţii făcute la Bucureşti cu toată conducerea 
Agenţiei Naţionale a Locuinţelor. Deci nu este aşa, ne trezirăm noi odată că avem pe 
ordinea de zi şi până acum nu ştiam ce să facem cu blocurile şi acum le exportăm. Nu 
este aşa. Este foarte multă muncă, să ştiţi, că acolo am fost cu echipe întregi, am fost cu 
proiecte, am fost cu discuţii, i-am invitat, s-au făcut vizite pe teren, s-au văzut 
construcţiile, s-a văzut stadiul la tot ceea ce există şi a fost o muncă de convingere pentru 
că ANL are într-adevăr o deschidere foarte mare în ultima perioadă şi vreau să vă spun că 
pe lângă aceste locuinţe de care discutăm acum sunt avansate discuţiile pentru încă 64 de 
locuinţe sociale în zona ANL Potelu unde din proiectul vechi au rămas de construit încă 
128. Anul ăsta ANL preia jumătate din ce a mai rămas. Deci se construiesc în continuare 
locuinţe ANL destinate închirierii, suntem în discuţii avansate de locuinţe de serviciu 
destinate medicilor. Ştiţi că noi ne pregătim pentru construirea unui spital regional. Ştiţi 
bine că v-am spus de la început că spitalul regional ridică un alt nivel de calificare. Ştiţi 
bine că ne-am angajat că vom oferi medicilor toate condiţiile de şcolarizare cât şi de 
atragere înspre acest spital regional şi avem discuţii pentru aceste locuinţe de serviciu 
destinate strict medicilor. Pe lângă aceasta, se dezvoltă şi acest proiect care este realizat 
pe bază de credit ipotecar. Deci practic, faţă de investitorul anterior nu se schimbă decât 
un singur lucru. Ştiţi că la vechea discuţie exista o listă pe care o realizase direcţia socială 
din cadrul Primăriei Craiova cu cei înscrişi şi care a fost înaintată investitorului, s-au 
început lucrările şi urmau să se facă nişte contracte cu avans ulterior când se ajungea la 
un anumit stadiu al construcţiei, ca la sfârşit, când se încheiau lucrările să fie vândute pe 
bază de contract cumpărătorilor sau solicitanţilor. Cu ce vine nou Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, repet, agenţie naţională, deci vorbim de un fond public, vine cu creditul 
ipotecar în sensul că contractul ipotecar se face cu solicitantul la început. Deci la început 
se merge cu cel care s-a înscris la bancă, Agenţia Naţională se ocupă de toate aceste 
formalităţi, merge la bancă, omul ştie de la început dacă el întruneşte condiţiile lăurii 
unui credit pentru locuinţa pe care o solicită. Este mult mai acoperit, este mult mai sigur 
pentru că este posibil ca pe vechea variantă ca omul să îşi dorească să vrea să-şi cumpere, 
însă, ştiţi bine că toţi v-aţi lovit de această problemă, când te duci la bancă, banca să-ţi 
spună: îmi pare rău, dar la salariul pe care îl ai şi la veniturile pe care le are familia ta, nu 
putem să-ţi acordăm decât o sumă mult mai mică şi stop joc, în momentul acela omul 
pleacă decepţionat. Lucrul acesta se face anterior. Asta înseamnă creditul ipotecar. Noi 
avem discuţii la ora aceasta şi am găsit şi varianta pentru ceea ce avem noi preluat cu 
titlu gratuit şi mă refer la construcţiile care sunt deja realizate, pe care noi le-am preluat 
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cu titlu gratuit în patrimoniul primăriei şi care ne vom lua banii pe ele la vânzare, când 
facturile se vor face pentru clădirile care au componentă deja la ora aceasta, către 
cumpărători, o parte din factură din partea ANL-ului corespunzător factură din partea 
primăriei pentru a ne recupera banii pe care la ora asta îi avem înregistraţi în 
contabilitate. Ceea ce este specific acestor lucrări şi tot ce înseamnă lucrări cu ANL-ul, 
partea de utilităţi care intră în obligaţia primăriei aşa cum este şi în Potelu şi unde avem 
realizate lucrările de canalizare, de apă, de iluminat şi avem bugetate foarte multe străzi 
la ora aceasta, acelaşi lucru se va întâmpla şi aici. Fac referire la faptul că vis a vis de 
lucrările legate de  companiile de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, ne-
am prevalat de Legea 123/2012 pe care am pus-o în discuţii şi care avem acceptul celor 
două companii, lege care prevede în cazul în care oportunitatea consideră eficientă 
extinderea, furnizorul de utilităţi este obligat să-şi facă extindere singur. Dacă nu mă 
înşel, cred că la CEZ lucrările de branşare sunt şi realizate la această oră pentru că noi le-
am aprobat la momentul respectiv extinderea reţelei electrice în zona cartierului de pe 
Caracal, le-am şi solicitat în vremea aceea fiind vorba de lucrări pe un proiect european, 
doar ce se finalizase strada Caracal cu refacere totală a trotuarului şi cablul a fost 
introdus pe trotuar  cu o refacere totală. CEZ-ul nu mai are decât ramificaţiile în 
interiorul cartierului. Deci toate lucrurile sunt puse la punct, toate lucrurile sunt în 
interesul şi în sprijinul tinerilor şi cetăţenilor cărora li s-au promis locuinţe ieftine. Mai 
mult decât atât nu s-a declarat încă preţul pe care îl va practica ANL, dar din ceea ce am 
discutat cu dânşii, preţul va fi foarte apropiat de ceea ce a fost promis anterior. 

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

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a terenului în suprafaţă totală de 67511 mp. şi a structurilor existente, 
situate în intravilanul municipiului Craiova, strada Caracal nr.132, nr.cadastral 
214726, înscris în Cartea Funciară nr.214726 UAT Craiova, identificate în anexele 
nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, până la finalizarea lucrărilor, a terenului în suprafaţă totală de 67511mp 
și a structurilor existente situate în intravilanul municipiului Craiova, strada 
Caracal, nr.132, nr.cadastral 214726 înscris în CF nr.214726 UAT Craiova, din 
care: 

            a) -amprenta la sol construcţii edificate - 13214 mp., conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
           b) -rest teren, compus din spaţii aferente organizării de şantier, inclusiv teren 
pentru construcţii needificate - 54297mp.  
Art.3. Se aprobă transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a construcţiilor 

edificate în stadiul fizic de execuţie, conform anexei nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4.Se aprobă transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a imobilului în 
structura prevăzută la articolele 2 şi 3 din prezenta hotărâre, în vederea includerii 
în  
„ Programul  de construcţii   locuinţe cu credit ipotecar”. 
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Art.5.Se aprobă alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
sumelor  necesare pentru executarea lucrărilor privind utilităţile aferente 
construcţiei situate pe amplasamentul din municipiul Craiova, strada Caracal, 
nr.132, cu excepţia celor care, în condiţiile legii, sunt în sarcina operatorilor de 
utilităţi, precum şi pentru sistematizare verticală. 

 Art.6.Se aprobă contractul de transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, a unui teren care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 67511 mp., situat în intravilanul  municipiului Craiova, 
strada Caracal nr.132, nr.cadastral 214726, înscris în Cartea Funciară nr.214726 
UAT Craiova, în vederea construirii de locuinţe cu credit ipotecar, conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă transmiterea către cumpărători, a dreptului de folosinţă gratuită, pe toată 
durata existenţei construcţiilor, asupra cotelor indivize din terenul pe care se vor 
construi blocurile de locuinţe, cu credit ipotecar. 

Art.8. (1) În cazul în care cumpărătorii doresc să transmită dreptul de proprietate asupra 
locuinţelor ce se vor construi cu credit ipotecar, prin orice modalitate (vânzare - 
cumpărare, donaţie, contract de intreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită 
asupra cotei părţi indivize din terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarii 
vor solicita obligatoriu, în prealabil Consiliului Local al Municipiului Craiova 
vânzarea - cumpărarea terenului aferent locuinţelor.  

           (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

Art.9.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
transmitere în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe prevăzut 
la art.6 din prezenta hotărâre.  

 Art.10. 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,nr.62/2014 şi nr.340/2017 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova,  şi nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova.   

               Art.11.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b)  se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

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

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.282/2008 referitoare la darea în             
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
54. 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 completează cu bunurile identificate în anexa nr.1 care fac parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b)  se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

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

Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată, nr.475/2015 şi nr.69/2018. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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55. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanţelor 
Publice în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
Dl. Nelu Pîrvu: 
Acest punct a suportat modificări în sensul că durata mandatului reprezentantului 

Ministerului de Finanţe în consiliul de administraţie al RAADPFL este de 4 luni şi nu de 
4 ani, aşa cum se trecuse iniţial. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct de pe ordinea de zi, practic un reprezentant al Ministerului Finanţelor 

Publice va intra în consiliul de administraţie la RAADPFL. Este foarte bine. De aceea, 
solicităm şi noi ca până la sfârşitul şedinţei să ne parvină un document care a fost 
întocmit de aproximativ 90 de zile în sensul în care Ministerul Finanţelor Publice a 
efectuat o inspecţie economico-financiară la RAADPFL, iar în data de 10.01.2018 s-au 
redactat două documente: un raport de inspecţie şi o dispoziţie obligatorie. Faptul că 
nouă, consilierilor locali, nu ne parvin aceste documente în aproape 90 de zile nu este o 
situaţie normală. Vrem să ştim, de asemenea, persoanele responsabile pentru deficienţele 
constatate de către acest raport şi măsurile, bineînţeles, pentru că altfel, vom merge pe 
supoziţii şi pe supoziţiile noastre RAADPFL este în pragul falimentului. Pentru că, din 
câte ştim, pe supoziţiile noastre au fost constatate dificienţe de aproximativ 1 miliard de 
lei vechi, atenţie!, la verificarea unui singur sector din 13 pe o perioadă de două luni din 
doi ani. Cercetările continuă. Dacă am avea noi supoziţii că acest lucru se multiplică, 
vorbim de milioane de euro. Coroborat cu alte zvonuri că, repet, nu avem documente că 
RAADPFL ar avea nişte datorii uriaşe şi la taxe şi impozite, am putea ajunge la 
concluzia că RAADPFL ajunge în pragul falimentului. De aceea, solicităm aceste 
documente să le vedem şi să luăm măsurile necesare în timp util. Sunt aproape 90 de zile 
de la acest control. Trebuia să le primim în 30 de zile conform legislaţiei în vigoare. De 
pe 10.01. au fost emise. Consiliul local trebuia să ia act de acest control al Ministerului 
de Finanţe de această inspecţie, de raportul care s-a întocmit şi de dispoziţiile obligatorii. 
Trebuia să ia act. Sunt aproape 90 de zile. Nu am luat act.  

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

Art.1. Se desemnează dl.Ioana Ilie, Șef Administrație adjunct-inspecție fiscală în cadrul 
Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova, să reprezinte interesele 
Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu și, pe cale 
de consecință, se numește membru în Consiliul de Administrație al Regiei 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se aprobă contractul de mandat și indicatorii de performanță pentru dl.Ioana Ilie, 
în forma identificată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se stabilește remunerația fixă a dlui. Ioana Ilie, în cuantum de 2737 lei/brut. 
  Art.4. Se aprobă durata de maxim 4 luni a contractului de mandat al dlui.Ioana Ilie. 
Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 

mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 
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Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică prin completare anexa 
nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi dl. Ioana Ilie 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru 

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

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Hărţile strategice de zgomot pentru municipiul Craiova, conform anexei 

(pag.1-7) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.431/2014. 
  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului referitor la delegarea prin 

concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de 
salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor 
fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct pe ordinea de zi se va delega prin concesionare gestiunea unor 

activităţi ale serviciului de salubrizare. Asta înseamnă că practic, nişte oameni vor 
rămâne fără serviciu. Asta o ştiam încă de când salubritatea nu a participat la licitaţie nici 
într-un fel de asociere şi operatorul regional pe masterplan a devenit altcineva. Sunt 
foarte interesat şi am întrebat şi la comisii să ştim exact numărul de persoane care prin 
această delegare de gestiune vor rămâne fără serviciu şi pe măsură ce se dezvoltă acest 
masterplan pe deşeuri, într-un an în doi, când salubritatea va rămâne efectiv doar cu 
curăţenia oraşului pentru primărie, câte persoane din Craiova vor rămâne fără serviciu, 
exact vreau să ştiu. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Acest proiect de aprobare a contractului, a fost votat o dată. Ceea ce se întâmplă 

acum, noi nu facem decât să trecem acolo unde erau puncte puncte la numele 
operatorului care a câştigat licitaţia şi apar în plus câteva reglementări în funcţie de ce s-
au schimbat reglementările legale în ultima perioadă şi acea condiţie că operarea în 
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Craiova nu va putea începe decât după ce se finalizează contractul cu montarea 
containerelor îngropate. Vis a vis de ceea ce solicitaţi dvs., urmează să inter în discuţii, 
deci pe de o parte este dată la Direcţia Economică şi Direcţia de Servicii Publice această 
temă de a face analiza sustenabilităţii restului activităţii de către Serviciul Salubritate şi a 
personaluluim care va rămâne pe restul activităţilor şi vom avea în curând o astfel de 
evaluare de la Direcţia Servicii Publice. La fel va fi o discuţie la nivelul Consiliului 
Judeţean, avem în sală şi pe d-na Adela Plăcintescu, directorul ADI Salubris şi care poate 
să vă dea mai multe amănunte, dar vom avea discuţii şi cu operatorul ca în momentul în 
care se va apropia finalizarea containerelor îngropate şi intrarea în oraşul Craiova a 
operatorului colectării, să discutăm preluarea unei părţi din personalul de la Salubritate 
pentru că, să fim serioşi, cred că la ora aceasta este o mare problemă cu angajaţii şi nu 
cred că operatorul va elimina o discuţie vis a vis de angajarea personalului deja pregătit. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Cu tot respectul, noi votăm pentru, nu avem nevoie de explicaţiile celor de la ADI. 

Vreau să ştiu doar numărul de persoane care prin acest proiect de hotărâre vor rămâne 
fără serviciu. Cu posibilitatea angajării, aia este altă treabă. 

Dl. Director Glăvan: 
La momentul actual pentru partea de transport, vorbim de şoferi şi muncitori 

necalificaţi, la SC Salubritate sunt 150 de persoane, la care se mai adaugă personal 
auxiliar până la 200 de persoane. Operatorul de transport care va veni pe întreg judeţul, 
va vea nevoie de 360 de persoane de la care se mai adaugă încă 70 de persoane pentru 
staţia de operare de la Mofleni. Având în vedere că în judeţ sunt 32 de maşini 
achiziţionate pe acest masterplan, rămân ca pentru Craiova să fie angajate în jur de 300 
de persoane, mult peste ce avem noi la momentul ăsta la SC Salubritate Craiova SRL. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci răspunsul este 200 de persoane rămân fără serviciu.  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu aş atrage atenţia asupra altui lucru. Operatorul intră în funcţie cât de curând cu 

judeţul. Până când să ne gândim noi ce o să facem cu personalul disponibilizat, eu aş 
atrage atenţia Societăţii de salubritate să aibă grijă de personal în această perioadă pentru 
că operatorul va veni să angajeze. Şi când va veni să angajeze, ca orice operator privat, 
va creşte puţin salariile ca să îşi ia angajaţi. Să nu rămâneţi fără personal. Să nu ne 
pregătim de una şi să dăm de alta. Aveţi mare grijă cum vă păstraţi personalul. 

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

Art.1.Se aprobă contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul 
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj, precum şi 
operarea staţiilor de transfer Goicea (cuprinzând anexele nr.1-10), prevăzut în 
anexa care face parte parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă tarifele rezultate în urma licitației, identificate în art.10 din contractul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă mandatarea doamnei Delia Ciucă, Director executiv al Direcţiei Servicii 
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
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ca în numele şi pentru municipiul Craiova, să aprobe şi să voteze în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, contractul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează dna. Alina Maria Marin, inspector de specialitate în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, 
aprobarea contractului, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale. 

Art.5. Se împuternicește doamna Adela Plăcintescu, Director executiv din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să semneze, în numele şi pe 
seama  municipiului Craiova, contractul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Delia Ciucă, dna. 
Alina Maria Marin, dna. Adela Plăcintescu şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestiune a Deşeurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 2 
abţineri (Cosman, Sirop).  
 
 
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în 

gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Noi vom vota pentru şi la 58 şi la 59, dar datorită faptului că este vorba despre 

RAADPFL Craiova, revin cu întrebarea. Unde este documentul ce priveşte controlul din 
10.01.2018? De ce RAADPFL nu ni-l prezintă? Sunt aproape 90 de zile. 

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

    Art.l. Se aprobă tarifele pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.50/2017. 

      Art.3.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 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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59. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii 
de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a 

străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec 
optimal, în municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 şi 
îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.207/2016 şi 113/2017. 

Art.3. 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
60. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurii de înfiinţare a unei societăţi 

comerciale cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate 
administrarea de imobile. 

     Dl. Consilier Local Vasile: 
     La acest punct pe ordinea de zi, avem un proiect de hotărâre privind iniţierea 
procedurii de înfiinţare a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată. Prin acest 
punct pe ordinea de zi, se doreşte înfiinţarea unui SRL pe modelul Firea cu obiect 
principal de activitate administrarea de imobile. Dacă înțelegem că PSD Craiova vrea să 
copieze modelul Firea, dacă înțelegem că la partid sunt mulți neangajați, nu putem 
înțelege însă de ce acest proiect de hotărâre are un raport făcut pe genunchi. Nu are la 
bază o analiză temeinică economico-financiară tehnică, așa cum se face. Un proiect de 
maximă importanță practic, este tratat cu o maximă superficialitate. Dl. primar, prin 
dispoziţia dvs. s-a înfiinţat comisia de analiză a oportunităţii şi legalităţii înfiinţării unei 
societăţi comerciale. Este o intenţie foarte bună, dar nu aţi urmărit ce a făcut mai departe 
această comisie. Procesul-verbal al şedinţei de la această comisie de analiză a 
oportunităţii şi legalităţii înfiinţării unei societăţi comerciale este public pe internet. Şi vă 
spun că este demn de Times New Roman sau de Kamikaze.ro. Adică dânşii s-au întâlnit 
acolo în comisia de analiză şi nu au făcut nicio analiză. Dvs. aţi dispus înfiinţarea unei 
comisii de analiză, să analizăm dacă este oportun. Dânşii s-au întâlnit, au scris prezenţi 
toţi şi au spus că trebuie să înfiinţeze societatea asta şi au cerut acolo să aibă şi jurişti, să 
aibă şi femeie de serviciu, să aibă de toate. Asta nu este o analiză aşa cum dvs. aţi cerut, 
de oportunitate. Este tratat cu indiferenţă totală. Vorbim de o investiţie care va avea 
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impact economic, social, va avea un impact în bugetul nostru, este o investiţie de maximă 
importanţă. Dvs. veniţi din privat şi ştiţi că în momentul în care se face o analiză dacă se 
înfiinţează sau nu o societate coemrcială, cel puţin o analiză sot trebuie să o avem. Aia 
este radiografia unei idei de bussines. Nu avem niciun fel de analiză economică, tehnică, 
financiară, nu avem niciun impact financiar, economic, social, nu avem analiza pieţei. 
Sunt operatori privaţi care fac treaba asta în piaţă şi se plâng că nu merge. Poate nu este 
cerere în piaţă. Deci a fost tratat aşa, mi-e greu să spun în batjocură, dar cu deficienţe. Şi 
mai mult decât atât, şi închei: noi avem RAADPFL care are ca obiect administrarea de 
imobile şi administrează imobile. Deci RAADPFL administrează imobile, cei drept, ale 
noastre, iar noi vrem să facem altă societate care să administreze imobilele privaţilor. 
Dacă vreţi într-adevăr şi credeţi că este o idee bună, deşi, repet, nu aveţi niciun fel de 
analiză documentată, haideţi să începem prin a efectua acest serviciu RAADPFL care, 
repet, noi vorbim de o viitoare societate comercială. Astăzi, acum RAADPFL 
administrează imobile. Haideţi să vedem dacă este fezabil în piaţă, să înceapă RAADPFL 
să meargă în piaţă să găsească clienţi, dacă nu, considerăm că este doar o companie pe 
care doriţi să o înfiinţaţi pentru a angaja lipitorii de afişe la PSD. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Consilierii PNL vor vota împotriva acestei inițiative pentru că, din principiu, suntem 
împotriva oricărei forme de centralizare, oricărei forme de concurență neloială la adresa 
mediului privat. Dacă există deficiențe la asociațiile de proprietari, oricând proprietarii se 
pot adresa unor firme private care nu trebuie sabotate prin astfel de mijloace. Eu mă tem 
că prin această măsură primăria vrea să impună un control asupra proprietarilor, 
intervenind în relația directă a acestora cu furnizorii de utilități, într-un sistem din ăsta 
centealizat în care primăria şi centrează şi dă cu capul, şi proprietarul de apartament, 
care, până la urmă, este liber să se asociezen şi să aibă asociaţie, sau să se ducă la o firmă 
privată, până la urmă o să ajungă să fie decât un plătitor de facturi pentru că, la un 
moment dat, ce se va întâmpla dacă va fi nemulţumit de serviciile anumitor regii? Ce fel 
de presiune poate să pună, dar prin asociaţia de proprietari se poate face o formă de 
protest, se poate acţiona în instanţă dacă proprietarii aceştia vor avea nişte servicii oferite 
de o companie din subordinea primăriei, mă tem că aceasta ar fi părtinitoare cu furnizorii 
de utilităţi şi ar proteja interesele acestora în detrimentul cetăţeanului. Nu vom vota 
această iniţiativă şi considerăm că este o întoarcere la sistemul centralizat comunist. 
Mulţumim. 
     Dl. Consilier Local Florescu: 
     Şi eu consider că se crează un precedent periculos. Noi suntem aici să administrăm 
municipiul Craiova după regulile existente, nu să înfiinţăm noi societăţi comerciale. Să 
avem noi grijă de societăţile comerciale şi regiile din subordine, să avem grijă de 
RAADPFL-ul nostru, nu să înfiinţăm alte societăţi comerciale, alte SRL-uri care să 
răspundă de activităţi care sunt acoperite în acest moment. Mi se pare o găselniţă care 
este total inutilă, cel puţin inutilă, să nu intrăm în alte speculaţii. Suntem într-o economie 
de piaţă, să lăsăm piaţa să funcţioneze, noi să administrăm municipiul Craiova.  
     Dl. viceprimar Cosman: 
     În primul rând trebuie să stabilim oportunitatea, cum aţi zis şi dvs. Da, o stabilim. Şi 
dacă ne gândim că avem 19 asociaţii fără să fie administrate de către nimeni, adică 3000 



sapl 6/-       sed ord. 29.03.2018                                                         59                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

de oameni care nu sunt administraţi de către nimeni, este bine? Dacă ne gândim că sunt 
datorii la Termo din cauza acestor probleme, este bine? Dacă ne gândim că sunt la 
furnizori foarte multe datorii, este bine? Noi vrem să venim cu o paletă bogată de 
servicii. Noi vrem să oferim cetăţenilor foarte foarte multe facilităţi. Şi v-am spus şi mv-
o repet. Societatea respectivă nu se adresează doar asociaţiilor, se adresează şi 
persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Şi vă dau un simplu exemplu aici. Atunci când 
o persoană care stă la casă şi are probleme, vine societatea respectivă care prestează 
servicii şi repară robinetul. Este o societate care prestează servicii. Nu trebuie să pună  
monopol peste asociații, nu are această intenție. Din contră, noi vrem să asigurăm o 
gamă variată de servicii de foarte bună calitate. Şi aici iarăşi vă dau un exemplu. Vrem să 
creăm o platformă on-line pe care se plăteşte. Vrem ca exact cum spuneau domnii 
consilieri mai devreme, să nu plece oamenii de la salubritate, în speţă casierii şi să le 
asigurăm un loc de muncă. Şi nu este vorba de partid sau altcineva, este vorba de 
cetăţenii Craiovei. Vă mulţumesc. 
          Dl. Preşedinte: 
          Stimaţi colegi, la acest punct de pe ordinea de zi avem o solicitare, dl. Adrian 
Prisnel vrea să vorbească. Nefiind pe ordinea de zi acest lucru, supun la vot acordul 
pentru a-i da cuvântul. Cine este pentru? Votat cu 6 voturi pentru şi 20 voturi împotrivă. 
Nu s-a acceptat. 
          Supun la vot punctul nr. 60 de pe ordinea de zi. Cine este pentru?  
          S-a votat deja, vă rugăm să ne permiteți să ne continuăm lucrările de pe ordinea de 
zi.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
          Este parlamentar al României, lăsați-l să vorbească! 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
          Ați cerut dreptul să vorbiți, consiliul local nu v-a dat dreptul să vorbiți. Înțelegi că 
nu am făcut decât să respectăm un regulament, da? Vă rog foarte mult să respectaţi 
ordinea din sala de şedinţă.  
          Dl. Preşedinte: 
          Solicităm autorităţilor să ne ajute să continuăm şedinţa.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
          Domnule președinte, vă rugăm, gestionați sala, că nu vrem violență în sală. Sunteți 
în stare să gestionați ședința? 
            Dl. Preşedinte: 
           Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având 

ca obiect principal de activitate, administrarea imobilelor pe bază de comision sau 
contract-COD CAEN 6832. 

Art.2. Societatea comercială prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va dobândi 
personalitate juridică după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului Dolj şi 
va funcţiona sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Forma juridică a societăţii comerciale, va fi „societate cu răspundere limitată”. 
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Art.4. Denumirea societăţii comerciale se va stabili din cele trei denumiri propuse 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi după obţinerea 
disponibilului de denumire de la Oficiul Registrului Comerţului Dolj.  

Art.5. Sediul social al societăţii comerciale va fi în municipiul Craiova, strada Doljului, 
bl.G6 (punctul termic nr.13 Brazda lui Novac). 

Art.6. Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea societăţii comerciale se asigură din bugetul 
local al municipiului Craiova.  

Art.7. Cheltuielile necesare pentru funcţionarea societăţii comerciale se vor asigura din 
bugetul propriu al acesteia.  

Art.8. Se împuternicește  dna. Ana-Maria Chirilă,  consilier juridic-Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ din aparatul de specialitate 
al Primarului Municipiului Craiova, identificată cu actul de identitate seria DZ 
nr.215466, având CNP 2920422160015, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 
10.04.2017, să efectueze toate demersurile și să semneze orice cerere sau acte 
necesare pentru obţinerea disponibilului de denumire al noii societăţi comerciale 
ce se va înfiinţa sau alte documente necesare de la Oficiul Registrului Comerţului 
Dolj sau de la alte instituţii publice. 

Art.9. După obţinerea disponibilului firmei, acesta va fi adus la cunoştinţa Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în vederea adoptării hotărârii de consiliu pentru 
înfiinţarea efectivă a societăţii comerciale cu răspundere limitată. 

Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcția Economico-
Financiară și dna.Ana-Maria Chirilă vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reglementarea condiţiilor de construibilitate în zona cuprinsă între 
str.Parângului şi canalul colector, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim 
de înălţime Dp+P+M, generat de imobilul situate în municipiul Craiova, str. 
Parângului, nr.104 J.   
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea condițiilor de 

construibilitate în zona cuprinsă între str.Parângului și canalul colector, în 
vederea construirii unei locuințe, cu regim de înălțime Dp+P+M, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Parângului, nr.104 J, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 
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           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea funcţiunilor în zona cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului şi 
str.Fluturi, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1E parţial, 
cu funcţiunea de magazin retail, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr.185. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțiunilor în zona 

cuprinsă între str.Brestei, b-dul Râului și str.Fluturi, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălțime P+1E parțial, cu funcțiunea de magazin retail, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.185, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

modificarea reglementărilor urbanistice aferente zonei str.Amaradia, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1, cu funcţiunea de locuinţă şi 
birouri, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.80. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementărilor 

urbanistice aferente zonei str.Amaradia, în vederea construirii unui imobil, cu 
regim de înălțime P+1, cu funcțiunea de locuință și birouri, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.80, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

           Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
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. 
 
 
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

construirea unui magazin parter Penny Market, amenajare incintă şi amplasare 
totem, zona Amaradia-str.Brazda lui Novac-str.Vulturi, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.28. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la construirea unui magazin parter 

Penny Market, amenajare incintă și amplasare totem, zona Amaradia-str.Brazda 
lui Novac-str.Vulturi, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Amaradia, nr.28, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

 
 
 
 
65. Întrebări şi interpelări. 
       D-na Consilier Local Ungureanu: 
       În primul rând în numele locatarilor de la bl. 150 apartamente Femina vreau să vă 
rog frumos să rezolvaţi problema întrucât nu au unde parca. Era o barieră aprobată de 
mulţi ani acolo aşa cum este aprobată şi la blocurile de la IGSIC, şi la cei care parchează 
la biserica Sfântu Ilie şi la toate blocurile care sunt pe centru. Nu li se mai permite, după 
ce au cumpărat cartele să intre înăuntru să parcheze oamenii care locuiesc acolo de la 
Femina, din cauză că parchează oricine vrea acolo. În faţă este cu plată parcarea şi 
înăuntru la ei vin toţi să parcheze acolo, datorită unor cetăţeni care abuziv au oprit 
bariera şi au început să facă scandal. Se pare cu ştiinţa primăriei. Vă rugăm frumos să 
luaţi măsuri. 
       Rog managerul de la Operă să-mi trimită în scris ştatul de salarii cu toţi angajaţii, cu 
toate contractele pe care le are în afara celor care sunt angajaţi, terţilor care vin să 
concerteze. Vreau şi eu să ştim să le arătăm craiovenilor ce salarii au şi cum se întâmplă 
ceea ce se întâmplă, nici nu mai vreau pe anul trecut, ci din luna ianuarie până acum. 
Oricum nu au făcut mai nimic. Şi la Filarmonică acelaşi lucru, să mi se dea de către 
manager raport cu toate salariile şi tot ce au făcut şi toţi care au participat şi în Germania 
pentru că ştim foarte clar că au fost şi s-au trimis hârtii că sunt în CFS prin fax şi n-au 
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fost semnate de ei. Deci ştim foarte bine ce se întâmplă, vrem să vedem şi noi toate 
ilegalităţile. Vă mulţumesc. 
          D-na Consilier Local Predescu: 
          Pentru că echipa de handbal a SCM a obţinut nişte rezultate deosebite, eu vă rog 
frumos să avem în vedere o ceremonie cu ocazia Zilelor Craiovei care să le cuprindă. 
Este adevărat că sunt sportivi profesionişti în regim de performanţă, dar o ceremonie cu 
falt care să le privească este binevenită pentru că rezultatul lor este peste ceea ce ne 
gândeam că se poate obţine. Vă mulţumesc. 
          Dl. Consilier Local Vasile: 
          Am câteva intervenţii. Dl. Primar, solicit comisiei de sistematizare a oraşului să 
analizeze intersecţia Horia cu Nanterre de urgenţă pentru reconfigurare, nu ştiu, făcut un 
sens unic. Sunt foarte multe accidente în ultimul timp şi se circulă foarte greu şi sunt 
accidente cu victime, este o intersecţie ciudată şi cred că se poate rezolva prin comisie. 
  Referitor la parcarea cu plată a oraşului: nu înţelegem de ce plătim în euro pentru 
că hotărârea de consiliu local este în lei şi noi în România plătim în lei. Dacă se mişcă 
cumva cursul euro, nu este în regulă pentru noi. Deci la parcarea cu plată noi plătim, prin 
operatorul de telefonie mobilă în euro şi nu este normal să plătim în euro. Pe mine mă 
anunţă câţi euro mi se opresc la abonament. Tot referitor la această parcare cu plată, org 
insistent să solicitaţi firmei furnizoare de plată să afişeze în mod transparent pe site-ul 
primăriei ca toţi cetăţenii oraşului să vadă ce maşini sunt plătite din această taxă. Sunt 
ferm convins că este o modificare foarte simplă, ia o bază de date on line în care pe 
măsură ce fiecare cetăţean plăteşte, se poate vedea. Aici pe A.I. Cuza. Există foarte mulţi 
cetăţeni care presupun cum că noi n-am amenda pe unii şi am amenda pe alţii. Şi atunci 
cetăţenii trebuie să intre pe internet şi să vadă dacă maşina cu nr. cutare a plătit sau n-a 
plătit. Ţin să vă amintesc acum că pe facebook a circulat o poză în care o maşină a stat cu 
zăpadă vreo două-trei zile pe ea. Vă rog să verificaţi dacă a plătit taxa de parcare sau nu. 
Deci este foarte important să solicitaţi firmei care ne-a furnizat această soluţie să facă 
acest lucru.  
  Un al treilea punct şi solicit în scris referitor la deszăpezire. Solicit în scris să ni se 
comunice toate utilajele şi resursele de orice tip folosite de către regiile şi societăţile 
aflate în subordinea primăriei la deszăpezire. Circulă zvonuri că utilajele regiilor aflate în 
subordine au participat la deszăpezire. Deci solicităm în scris să ni se spună clar de la 
fiecare regie şi societate în subordinea primăriei cu ce a participat la deszăpezire, cât 
timp şi temeiul legal.  
  O ultimă intervenţie, pentru că, dl. Primar, este a treia oară în această şedinţă când 
solicităm să vedem raportul întocmit în data de 10.01.2018 de către ANAF. Nu ni se 
răspunde, se trece mai departe, la vot. Să ne spună cine este în măsură dacă RAADPFL 
avea obligativitatea sau nu ca acest raport întocmit de ANAF în urma inspecţiei să fie 
transmis consilierilor locali sau nu în 30 de zile că poate sunt eu în eroare. Nu se poate să 
ni se ascundă asemenea documente. Dacă avem dreptul să le ştim, să ne confirme dl. 
Secretar. Dacă trebuia să ne trimită acest raport în 30 de zile sau nu, consilierilor locali 
cu măsurile care s-au decis. Pentru că auzim despre RAADPFL că are miliarde imputate 
de ANAF, că are pe la taxe şi impozite miliarde. Dacă într-adevăr RAADPFL este în 
pragul falimentului, trebuie să luăm măsuri şi trebuie să avem toate datele pe masă.  
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  Dl. Consilier Local Florescu: 
  Parcarea autoturismelor proprietate personală în Brazda lui Novac. Numărul mare 
de maşini înmatriculate în Craiova, a condus la situaţia când chiar nu se mai pot parca 
toate în zona de reşedinţă a cetăţenilor. S-a ajuns la situaţia că se blochează pe timpul 
nopţii alei. Nu s-a ajuns până să se blocheze străzile sau chiar bulevardele Craiovei. Cred 
că ar trebui să ne gândim la ce măsuri se pot lua. Aleea Constantin Popescu, blocată pe 
timpul nopţii cu maşini. Deci nu se mai poate trece dintr-o parte în alta. 
  O altă problemă. Aş dori să exprim regretul faţă de tratamentul necorespunzător pe 
care l-a avut Consiliul Local al Municipiului Craiova faţă de un parlamentar al României. 
Noi trebuie să fim fair play faţă de toţi parlamentarii României. Dacă ar fi venit un 
parlamentar de la PSD, dacă venea dl. Călin aici poate ne puneaţi să ne ridicăm în 
picioare. Eu vă rog foarte mult. Şi atitudinea Poliţiei Locale mi s-a părut grăbită şi 
pripită. Nu este corect să tratăm un parlamentar într-o şedinţă de consiliu local în acest 
mod. 
  Dl. Consilier Local Sirop: 
  În continuarea a ceea ce spunea dl. Florescu, eu sper că aţi consemnat că toţi 
consilierii PNL au votat pentru a acorda cuvântul parlamentarului României, dl. Prisnel, 
pentru că suntem pentru libertatea de exprimare. Sper că aţi consemnat corect. 
  Acum aş trece la interpelări. Ieri am depus în continuarea iniţiativei noastre legate 
de declaraţia simbolică de unire a României cu Basarabia, am depus încă de ieri un apel 
de a depune toate diligenţele de a identifica o localitate din Republica Moldova 
asemănătoare Craiovei sau care s-ar potrivi pentru o înfrăţire cu municipiul Craiova. Ar 
fi cea mai importantă formă de declaraţie de unire prin a ne alege o localitate cu care să 
ne înfrăţim. În sensul acesta aţi putea chiar să nominalizaţi o comisie, să se facă o 
deplasare acolo sau să se iniţieze nişte contacte şi sunt convins că avem foarte multe 
lucruri în comun, foarte multe lucruri de stabilit, de discutat, de învăţat unii de la ceilalţi 
şi de aprofundat.  
  În altă ordine de idei, aş vrea ca o altă interpelare. Ştiu că am mai discutat pe 
subiectul acesta, dar iată că revine în atenţie de fiecare dată, acum două zile am găszduit 
un eveniment important, un meci al naţionalei României, şi, din păcate, deşi rezultatul a 
fost unul favorabil, imaginea pe care am transmis-o chiar în exterior, nu a fost una foarte 
favorabilă şi v-aş da un citat din presa suedeză, pe care l-am găsit pe Sport.ro. „România 
este a treia ţară din UE ca număr de oi. Anul trecut statisticile au contabilizat 9,8 
milioane de oi şi se pare că cineva le-a pus pe toate să pască pe stadionul Ion Oblemenco 
din Craiova.”  Dincolo de orice fel de interpretare sau aşa, este o declaraţie, o glumă, 
orice ar fi care nu ne face cinste, adică nişte oameni de peste hotare au venit aici, au 
jucat, au mai luat şi bătaie şi le-am dat şi ocazia să acuze condiţiile în care am jucat. Ne-
am pus pe tapet cu alte cuvinte, cu gazonul la care am mai făcut referire. Aş vrea să mai 
avem nişte lămuriri referitoare la îmbunătăţirile ce se mai pot face sau soluţiile care se 
mai pot găsi raportat la acest gazon. 
  O a treia interpelare este despre stadiul cadastrului pentru locuinţele ANL , pentru 
că mă întreabă destul de mulţi cetăţeni. Cele care nu pot fi puse în vânzare încă din cauză 
că nu au cadastru, în ce stadiu mai suntem cu ele, dacă se mai poate urgenta.  
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  O ultimă interpelare este referitoare la Aleea Personalităţilor care se pare că nu s-a 
mai întâmplat nimic cu ea. Aveam o promisiune acum un an şi jumătate că s-a găsit un 
amplasament şi va fi cât de curând pusă în operă. Iată că nu mai avem niciun semnal pe 
acest subiect şi aş vrea să mai ştiu referitor la stadiul acestui proiect. Nu închei înainte de 
a mulţumi totuşi colegilor care au avut decenţa să ne asculte până la capăt, atât dvs., 
executivului, dar şi colegilor de consiliu. Vă mulţumesc. 
  Dl. Consilier Local Câplea: 
  Două întrebări primite de la cetăţenii Craiovei. În primul rând când va începe 
plombarea gropilor din municipiul Craiova şi campania aceasta de reabilitare a 
drumurilor fiindcă sunt foarte mulţi cetăţeni care au întrebat acest aspect. Înţelegem că a 
fost vremea nefavorabilă, dar în timp cât mai scurt să se rezolve. 
  Am primit o sesizare de la cetăţenii de pe Calea Severinului din zona Billa – 
Groapă, vis a vis de Şcoala nr. 12, sunt foarte multe maşini abandonate şi dacă se poiate, 
un control la fel de prompt al Poliţiei Locale, cum au fost aşa de prompţi să-l dea pe dl. 
deputat afară din sală, să meargă să şi primească sesizările de la cetăţeni. 
  Dl. Primar Mihail Genoiu: 
  D-na Ungureanu – bl. 150 apartamente cu parcarea. Să facem o verificare să 
vedem ce este în spate. 
  Vis a vis de Operă, Filarmonică, solicitarea dvs cu statele de funcţii ianuarie –
martie. Vă rog să trimiteţi La Operă să vă dea răspuns scris.  
  Să avem în vedere solicitarea d-nei consilier Predescu cu echipa de handbal pentru 
Zilele Craiovei. 
  Pentru comisia de sistematizare – intersecţia cu str. Horia şi Nanterre. Doru Vladu 
să introducă în comisia de sistematizare. Să o luaţi în calcul. 
  Parcarea cu plată on line chiar este o idee super dacă ar putea să existe chestia asta, 
dar trebuie tehnic văzut. Adică ce spune dl. consilier, că la un moment dat mergi pe A.I. 
Cuza, maşini parcate, Poliţia Locală intră pe fiecare maşină şi o verifică pe aplicaţia 
telefonică şi se vede sau nu dacă a plătit. Dl. consilier zice dacă se poate să fie vizibil 
pentru oricine. Adică eu ca cetăţean dacă trec pe stradă şi mă uit la numărul respectiv şi 
mă duc şi-l caut, ăsta este plătit, ăsta apare sau nu apare plătit. Nu ştiu nici tehnic, adică 
ideea este super ok, dar să vedem dacă este şi posibil să o punem în aplicare. Dar în 
primul rând să vedem tehnic, că n-are rost să modificăm regulamentul, să ne trezim că se 
spune că nu se poate. Sau probabil că trebuie un afişaj undeva sau să intri tot cu aplicaţia, 
adică practic să-ţi dea şi ţie voie să intri precum Poliţia Locală. Ca şi transparenţă este 
ok.  
  Cu deszăpezirea cerem o situaţie la regii şi societăţi comerciale. Raportul ANAF 
nu ştiu dacă toate rapoartele sunt obligatoriu să fie publicate.  Problema este una singură: 
dacă are obligaţia să-l dea din propria iniţiativă sau la solicitare. Aici este singura 
problemă, că până acum eu nu am auzit să fie solicitat. 
  Dl. Consilier Local Vasile: 
  S-ar putea să scrie în decizie să-l dea din proprie iniţiativă. Să scrie că trebuie să-l 
dea consiliului local. Şi dacă scrie şi vedem după 100 de zile că scris treaba asta nu este 
în regulă. 
  Dl. Primar Mihail Genoiu: 
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  Autoturismele din Brazda lui Novac. Este dl. Mateescu aici, să vedem despre ce 
este vorba acolo. 
  Dl. Sirop, avem deja nişte solicitări de la câteva regiuni din Moldova, din 
Basarabia. Sunt în lucru la Serviciul de Imagine. O să vi le prezentăm şi o să luăm o 
hotărâre împreună.  
  Gazonul – aşa cum v-am spus, noi inclusiv în data de 25, cu două zile înainte de 
meciul cu Suedia, am solicitat încă o dată CNI-ului, constructorului, schimbarea 
gazonului. Acum ca şi soluţie tehnică v-am spus şi vă spun încă o dată, nu avem noi 
calitatea să spunem ce trebuie făcut. Am solicitat, într-adevăr, schimbarea gazonului. 
Acum, ceea ce susţin în continuare constructorii, este faptul că acest gazon nu a avut 
parte de soare deloc. Câteva săptămâni de soare sunt suficiente ca el să devină un gazon 
adevărat. Lucru cert, aşa cum v-am spus, în luna mai  se finalizează contractul de 
mentenanţă pe care îl avea Compania Naţională cu constructorul şi noi am făcut o nouă 
adresă către ei şi le-am spus că noi nu preluăm mentenanţa acestui gazon decât dacă este 
în stadiu perfect şi la ora asta este departe. 
  Vis a vis de cadastrul de la ANL-uri, vă răspunde dl. viceprimar Cosman. 
  Dl. viceprimar Cosman: 
  Vis a vis de cadastru, T1 din Craioviţa este deja în vânzare. T2 – T3 urmează în 
următoarele două luni, iar la Potelu curând. După ce se bagă în vânzare cele din 
Craioviţa, vor începe şi pe Potelu.  
  Dl. Primar Mihail Genoiu: 
  Aleea Personalităţilor este în lucru, este autorizaţia de construcţie în lucru. De 
comun acord cu Direcţia de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean, se realizează tot în 
zona respectivă, în parcul alăturat, pe care şi direcţia noastră de servicii publica îl va 
reamenaja şi vor fi montate statuile şi tot se reface.   
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 29.03.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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