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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.06.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. Sunt întrunite 
condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi 
poate desfăşura lucrările.  
        Supun aprobării dvs. cele două procese-verbale ale şedinţelor: ordinară din 
31.05.2018 şi de îndată din data 04.06.2018, când au fost adoptate 73 de hotărâri, până la 
această dată avem 32 cu control de legalitate, iar 41 fără controlul de tutelă al prefectului. 
Supun aprobării dvs., dacă nu sunt alte completări, ambele procese verbale şi controlul 
de legalitate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Dorel Voicu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 

      Bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa consiliului local convocată astăzi, 28 iunie. 
      Înainte de a începe, aş vrea să fac un apel către toţi domnii consilieri locali. După 

cum ştiţi, şedinţele consiliului local sunt solemne, de demnitate publică, şi am 
rugămintea către fiecare să daţi dovadă de decenţă, bună creştere şi demnitate în luările 
de cuvânt pe care le aveţi. 

   Prin Dispoziţia nr. 2707/21.06.2018, 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 28.06.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
             

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

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale Craiova. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate 
de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-
Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Maria Tănase” 2018, 
ediţia a XI-a, în municipiul Craiova, în perioada 29 august-2 septembrie 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, a unor locuinţe 
sociale. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.11. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.4, ap.11. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
oraşul Tismana, prin Consiliul Local al Oraşului Tismana şi municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având ca obiect terenul aferent 
Staţiei de Captare Izvarna. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă pentru construcţiile nefinalizate-tip blocuri de locuinţe, 
situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132. 

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37426/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Darie Maria-Luiza. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.268/2013, 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Enriar Impex S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Valea Roşie  din municipiul Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea 
Roşie din municipiul Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru 
activitatea de „Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal”. 

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

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul „Voltaire” Craiova a 
unui spaţiu cu destinaţia de sediu. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică a zonei situate la intersecţia str.Elena Teodorini, cu 
str.Bucovăţ,  în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă 
mixtă-locuinţe şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Elena Teodorini, nr.49. 

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze şi să aprobe ordinea de zi a Adunării Generale a 
Asociaţilor Termo Urban Craiova. 

22. Întrebări şi interpelări. 
 

Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea  Şcolii Gimnaziale 
„Mircea Eliade” Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii formulate de Federația Română de 
Fotbal pentru folosirea Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal de către, 
în data de 14.07.2018, în vederea desfășurării partidei de fotbal Super Cupa 
României 

 
 

Supun la vot ordinea de zi aşa cum v-a fost prezentată, cu 22 puncte pe ordinea de 
zi şi 2 puncte peste ordinea de zi.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Aş dori să propunem d-lui primar, dar văd că nu este de faţă, să retragă punctul 19 

având în vedere faptul că avem foarte multe argumente împotriva acestui punct. Avem şi 
nişte reprezentanţi ai Colegiului „Ştefan Odobleja” care s-au exprimat în comisii, avem 
îndoieli serioase în legătură cu oportunitatea acestui punct şi sunt convins că pot fi găsite 
soluţii mult mai bune pentru Liceul Voltaire. În lipsa d-lui primar, aş vrea să solicit celui 
care are atribuţiile de a putea să retragă de pe ordinea de zi acest punct, să o facă.  

Dl. Preşedinte: 
Având în vedere că nu a fost anunţată nicio retragere, ordinea de zi se supune la 

vot aşa cum v-a fost prezentată. Cine este pentru? Votat cu 21 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 
 

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

             
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2018. 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2018. 



sapl 6/-       sed ord. 28.06.2018                                                         4                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Locale Craiova. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de 
partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs 
Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Maria Tănase” 2018, ediţia a XI-a, 
în municipiul Craiova, în perioada 29 august-2 septembrie 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în condiţiile, 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, a unor locuinţe sociale. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în condiţiile 
Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.11. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.4, ap.11. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între oraşul 
Tismana, prin Consiliul Local al Oraşului Tismana şi municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, având ca obiect terenul aferent Staţiei de 
Captare Izvarna. 

12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
estimarea valorii de piaţă pentru construcţiile nefinalizate-tip blocuri de locuinţe, 
situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132. 

13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37426/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, medic 
titular al Cabinetului Medical Individual dr. Darie Maria-Luiza. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.268/2013, 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Enriar Impex S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în Piaţa Valea Roşie  din municipiul Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea 
Roşie din municipiul Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru 
activitatea de „Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal”. 

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

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul „Voltaire” Craiova a 
unui spaţiu cu destinaţia de sediu. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică a zonei situate la intersecţia str.Elena Teodorini, cu 
str.Bucovăţ,  în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă mixtă-
locuinţe şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Elena 
Teodorini, nr.49. 

21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze şi să aprobe ordinea de zi a Adunării Generale a 
Asociaţilor Termo Urban Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea  Şcolii Gimnaziale 
„Mircea Eliade” Craiova 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii formulate de Federația Română de 
Fotbal pentru folosirea Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal de către, în 
data de 14.07.2018, în vederea desfășurării partidei de fotbal Super Cupa României 

24. Întrebări şi interpelări. 
 
 
             
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al 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 municipiului Craiova, 

pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-429.878,00 mii lei (364.470,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 65.408,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-431.648,00 mii lei (364.470,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 67.178,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

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

Art.3. Se aprobă bugetele rectificate de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-27 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.28 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiţii 2018 rectificat, conform anexei nr.29 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.32/2018. 
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Art.7. 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 21 voturi pentru şi 
6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 

 
 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al 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 general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri – 759.534,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 767.146,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii 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 21 voturi pentru şi 
6 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 

 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L. 
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 majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., de 

la suma de 200 lei, la suma de 245.120 lei, prin aducerea unui aport în numerar 
de către asociatul Municipiul Craiova, de 232.860 lei şi de asociatul S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., de 12.260 lei. 

Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părţi sociale de la 20 părţi sociale, la 24.512 
părţi sociale. 

Art.3. Capitatul social al societăţii, în valoare de 245.120 lei, aport în numerar, 
reprezentând 24.512 părţi sociale, fiecare având valoare de 10 lei, se împarte 
astfel: 
a. către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 232.860 lei, 

reprezentând 23.286 părţi sociale (participaţie 95% din capitalul social); 
b. către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 12.260 lei, reprezentând 1.226 

părţi sociale (participaţie 5% din capitalul social). 
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Art.4. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Nelu Pîrvu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., majorarea 
capitalului social şi a numărului de părţi sociale, potrivt art.1 şi art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte dl.Alin Mădălin Mărăcine, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să semneze actul constitutiv 
actualizat al societăţii şi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru 
înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Dolj, pentru a fi menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul 
Oficial al României. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova  S.R.L., S.C. Salubritate Craiova S.R.L., dl. Nelu Pîrvu şi dl.Alin 
Mădălin Mărăcine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale 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 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. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.96/2018. 

Art.3. 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.  
 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în 

calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării 
Festivalului-Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Maria 
Tănase” 2018, ediţia a XI-a, în municipiul Craiova, în perioada 29 august-2 
septembrie 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 participarea Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului 
Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs Internaţional de 
Folclor pentru Copii şi Tineret „Maria Tănase” 2018, ediţia a XI-a, în municipiul 
Craiova, în perioada 29 august-2 septembrie 2018. 

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 30.000 
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Palatul Copiilor Craiova, în vederea 
organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.4. Se aprobă programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.     

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 

condiţiile, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, a unor locuinţe 
sociale. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
  Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.74/2007, a trei locuinţe sociale, destinate persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari, către persoanele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hortărâre, conform anexei 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.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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.  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 

condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei 

nr.114/1996, republicată, a 6 locuinţe sociale, către persoanele prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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.  
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.3, ap.11. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.3, ap.11, către Şerban Florea, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.11013/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 109.755.71 lei, cu plata preţului în rate pe o perioadă de 15 de 
ani şi cu un avans de 18.183,40 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării 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 20,75 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.11, 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 
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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 Şerban Florea vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.4, ap.11. 
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.11, către Velcea Constantina Camelia, în calitate de titular al contractului 
de închiriere nr.239065/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 110.363.49 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 18.330,65 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din pretul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării 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.11, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
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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 Velcea Constantina Camelia vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri, 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, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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.  
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 

oraşul Tismana, prin Consiliul Local al Oraşului Tismana şi municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având ca obiect terenul 
aferent Staţiei de Captare Izvarna. 
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 contractul de concesiune având ca obiect terenul în suprafaţă  de 81.675 

mp., aferent Staţiei de Captare Izvarna, situat în intravilanul oraşului Tismana,  
înscris în cartea funciară nr.37179, CF nr.37175, CF nr.37178, în vederea 
derulării Proiectului „Asistenţă Tehnică pentru Pregătirea Aplicaţiei de Finanţare 
şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Dolj, în perioada 2014-2020”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

estimarea valorii de piaţă pentru construcţiile nefinalizate-tip blocuri de 
locuinţe, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct este vorba despre evaluarea structurilor care trebuiau să fie la ora 

aceasta ocupate de cetăţeni. Este vorba despre Cartierul Chinezesc. Asistăm la un nou 
episod din serialul Cartierul Chinezesc.  Ce se întâmplă în acest episod? Un evaluator 
vine după şase ani şi ne spune nouă, craiovenilor, pentru că dacă ne vom uita în raportul 
de evaluare, vom constata că noi, craiovenii, suntem clienţi sau suntem beneficiari, este 
acelaşi lucru, şi ne spune că ne costă cele 33 de structuri toate nefinalizate, şase milioane 
de euro plus TVA. Este bine să apelăm la memorie, să ne amintim că în anul 2012, 
candidatul PSD, împreună cu Mazăre din Madagascar, atunci era în Craiova, a câştigat 
alegerile promiţându-le craiovenilor apartamente mai ieftine. Aş vrea să pun câteva 
întrebări pe această temă. Cine se face vinovat de faptul că nu a fost gestionat 
corespunzător contractul iniţial cu firma aşa zis chinezească şi a doua întrebare, cum se 
uită în ochii celor pe care i-au minţit cei care au câştigat alegerile promiţându-le 
apartamente. Dacă poate cineva să răspundă la aceste două întrebări, sunt foarte bucuros 
să ascult un răspuns.  
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Dl. Consilier Local Sirop: 
Referitor la telenovela Cartierul Chinezesc, am un amendament. Inclusiv noi până la 

urmă am acceptat ca ultimă soluţie să fie preluată această problemă de către ANL la 
Bucureşti. Ce mă frapează pe mine este că odată ce a scăpat din curtea lui executivul de 
această problemă, nu s-a mai preocupat mai deloc de ea. Am citit recent în presa locală 
că sunt foarte puţine cereri pentru locuinţele ANL şi eu sunt convins că acest lucru este 
din cauză că nu este suficient de promovat acest proiect. Adică sunt convins că ai noştri 
craioveni, nu ştiu că acum, ca să se construiască acest cartier, trebuie să existe cereri cu 
finanţare aprobată, un număr minim de cereri cât să acopere un bloc. Oamenii nu ştiu 
unde se depun aceste cereri, cine le aprobă. Aş propune un plan coerent, nu doar am 
pasat problema către Bucureşti, ci i-aş propune d-lui primar să traseze sarcini clare, dacă 
nu sunt deja trasate, referitor la atribuţiuni, să atribuie unuia din cei doi viceprimari sau 
managerului problema cartierului chinezesc, iar acesta, cu aparatul din subordine să se 
ocupe de tot ce înseamnă publicitate pe acest subiect. Să explice oamenilor cum se fac 
cererile, eventual ca primărie, entitate mare ce suntem, şi putem să garantăm o seriozitate 
la un moment dat, să angajăm un parteneriat cu o bancă eventual.  

Dl. Preşedinte: 
Propunerea dvs. este foarte bună şi este luată în considerare, dar la subiectul de pe 

ordinea de zi aveţi ceva discuţii? Este raportul de evaluare.  
Dl. Consilier Local Sirop: 
Despre raportul de evaluare spun că nu-l vom vota atâta timp cât nu există un plan 

coerent asupra acestui cartier. Acolo vroiam să mă duc cu logica. O să împrăştiem din 
nou nişte fonduri, o să dăm nişte speranţe deşarte unor oameni, ne-am obişnuit deja cu 
asta. De data asta, vreau să trataţi cu mai multă seriozitate acest proiect şi să faceţi un 
parteneriat cu o bancă, oamenii care sunt angajaţi în acest proces de cumpărare să aibă 
prioritate la acea bancă şi să se ocupe unul dintre viceprimari în mod direct de această 
activitate şi de publicitate pe acest subiect. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Acest proiect al cartierului chinezesc subliniază încă o dată incompetenţa 

administraţiei Partidului Social Democrat. Aş începe prin a vă atrage atenţia şi cred că dl. 
director al Poliţiei Locale este în sală, vă rog să faceţi de urgenţă o anchetă să vedeţi cine 
şi cu ce drept a acoperit poza doamnei Lia Olguţa Vasilescu de pe gardurile acestui 
proiect. Doamna şi-a pus acolo o poză cu finalizare 2016 şi cineva a acoperit-o şi arată 
foarte disgraţios. Cred că este infracţiune, s-a acoperit un banner. 

Referitor la raportul de evaluare. Pe lângă faptul că ne povesteşte cum că ar fi 90% 
dintr-un bloc gata, nu s-au luat în considerare totuşi banii pe care instituţiile subordonate 
primăriei i-au investit în acest proiect. Atenţie! Noi nu ştim nici până în ziua de astăzi 
sumele pe care le-a investit Compania de Apă şi alte companii în acest cartier. D-lor 
viceprimari, reţineţi că nu s-au luat în considerare în evaluare utilităţile plătite de noi, 
care sunt acolo. Noi nu ştim până în momentul de faţă cât a investit Compania de Apă şi 
alte regii care au demolat, care au băgat infrastructură la apă canal. Acest proiect, din 
păcate, a fost sortit eşecului încă de când s-a înfiinţat această firmă cu nume chinezesc la 
Bucureşti pentru că niciodată nu a fost o firmă chinezească, a fost o firmă înfiinţată la 
Registrul Comerţului Bucureşti cu nume chinezesc. Dureros pentru craioveni este însă 
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faptul că noi nu mişcăm nimic în acest sens. Ţin să vă aduc aminte că terenul ne-a fost 
oferit de către MapN prin diligenţele făcute de fostul consiliu 2008 – 2012 cu condiţia de 
a construi nişte locuinţe pentru MapN. Ţin să vă aduc aminte şi să subliniez încă o dată 
incompetenţa dvs., a PSD-ului din 2012 de când aţi venit, că nu aţi reuşit să vă încadraţi 
în termene. Am reuşit să obţinem o amânare de la MApN până în 2020. D-lor 
viceprimari, mai avem 18 luni de zile, numai autorizaţia de construire durează 5-6 luni de 
zile. Dacă mă întrebaţi pe mine, acest proiect nu se poate face. Trebuia să lăsaţi lucrurile 
aşa cum am încercat să le dregem la începutul anului, să alocăm fonduri din bugetul 
craiovenilor, pentru terminarea măcar a unei porţiuni din acest cartier. În consecinţă, 
datorită incompetenţei PSD, datorită raportului făcut pe genunchi, ca multe alte rapoarte 
făcute în Primăria Craiova, noi nu putem să votăm acest proiect de hotărâre. Vă 
mulţumesc frumos.  

D-na Consilier Local Predescu: 
Proiectul acesta are un caracter pur tehnic şi voi vorbi pur tehnic chiar dacă la acest 

proiect s-a vorbit politic. Are un caracter pur tehnic. Până acum paşii, hai să zicem 
politici, au fost făcuţi. Adică se va finaliza lucrarea, am votat deja finalizarea lucrării prin 
ANL. Proiectul acesta priveşte numai ceea ce municipiul Craiova preia gratuit, preluarea 
este gratuită în sensul că nu plătim nimic, dar tot ceea ce s-a realizat de fostul partener cu 
care a încetat contractul şi este o discuţie închisă, deci a încetat contractul, are o valoare. 
Acesta este obiectul proiectului. Care este valoarea bunurilor, lucrărilor, tuturor 
autorizărilor şi tot ceea ce s-a realizat pe cheltuiala fostului partener, pentru că are o 
valoare şi această valoare trebuie reţinută pe de o parte în patrimoniul municipiului 
Craiova, iar pe de altă parte reţinută în ceea ce se va realiza în continuare de către ANL. 
Acesta este obiectul proiectului. Nu ştiu de ce facem discuţii politice. 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
A vorbi de incompetenţă PSD în condiţiile în care acest proiect este dat unei agenţii 

naţionale cu care avem bune practici, a se vedea stadionul finalizat, a spune că un raport 
de evaluare făcut de un specialist înregistrat ANEVAR nu este corect, din punctul meu 
de vedere nu este oportun. Noi putem să-l aprobăm sau să nu-l aprobăm. A pune această 
valoare cu titlu gratuit în proiectul pe care Agenţia Naţională a Locuinţei îl va termina, 
este o obligaţie pentru noi astfel încât dinamica proiectului să ajungă la viteză maximă. 

Dl. Viceprimar Cosman: 
Probabil că primarul, viceprimarii şi executivul sunt dezinteresaţi de acest proiect 

dat fiind faptul că nu mai departe de zilele trecute a fost şeful departamentului de 
dezvoltare şi infrastructură din cadrul Ministerului Apărării Naţionale exact aici în 
primărie. A fost directorul ANL exact aici în primărie, tot atunci la acea şedinţă. Probabil 
că este incompetenţa PSD dat fiind faptul că ne-a asigurat directorul Departamentului 
Dezvoltare şi Infrastructură din cadrul Ministerului Apărării Naţionale că totul este în 
regulă şi cereri sunt. Probabil că nu există acea paltformă on line din partea ANL în care 
se pot înscrie craiovenii, aşa cum spuneaţi dvs., d-lor consilieri, şi îşi pot depune dosarul. 
Ba mai mult, departamentul nostru de specialitate şi-a luat obligaţia, şi-a luat premisele 
de a îndruma cetăţenii şi a-i ajuta în acest sens de a se înscrie on line. Vă mulţumesc! 

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



sapl 6/-       sed ord. 28.06.2018                                                         15                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de 
piaţă pentru construcţiile nefinalizate-tip blocuri de locuinţe, în valoare de 
27.779.500 lei, echivalent a 5.977.461 euro, (valorile nu includ TVA), situate în 
municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.136/2018 privind transmiterea în folosinţă gratuită către 
A.N.L. până la finalizarea lucrărilor a terenului şi a structurilor  existente, situate 
în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132 şi nr.181/2018 privind modificarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova  

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 21 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 
 
13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37426/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Darie Maria-Luiza. 
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, prin denunţare unilaterală din partea concesionarului, a 

contractului de concesiune nr.37426/2006 încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual dr. Darie Maria-Luiza, având ca obiect exploatarea spaţiului, în suprafaţă 
de 16,86 mp., situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica 
Stomatologică Craioviţa Nouă), începând cu 30.07.2018. 

      Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.37426/2006. 

        Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor 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 Darie Maria-Luiza 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 modificarea contractului de închiriere nr.268/2013, 

încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Enriar Impex S.R.L. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr.268/2013, în sensul schimbării 

părţii contractante S.C. Enriar Impex S.R.L., cu S.C. Gusem Impex S.R.L., după 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare între cele două părţi. 

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

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2013 şi nr.444/2014. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Enriar Impex S.R.L. şi 
S.C. Gusem Impex S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Valea Roşie  din 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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

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

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

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

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2018 privind aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova şi Târgul Municipal Craiova. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa 
Centrală şi Piaţa Valea Roşie din 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  

ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea Roşie din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1 din prezenta 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. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru 

activitatea de „Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal”. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
La punctul nr. 17 avem de aprobat un caiet de sarcini pentru întreţinerea gazonului 

de pe Stadionul din complexul sportiv. Am citit acest caiet de sarcini ca şi dvs., eu l-am 
citit de vreo două trei ori şi am ajuns la concluzia că ori nu ştiţi să întocmiţi un caiet de 
sarcini, ori sunteţi rău intenţionaţi, ceea ce eu nu cred. Haideţi să analizăm câteva puncte 
din acest caiet de sarcini. După ce în preambul, ca să ştim toţi, chiar şi cei care nu l-au 
citit, că fotbalul este cel mai popular sport de pe pământ, se joacă în fiecare ţară, la 
niveluri diferite, legile jocului sunt aceleaşi pentru tot fotbalul din lume. Bine că am aflat 
şi chestia asta. Prin urmare, trebuie să avem o suprafaţă de joc foarte bună. Şi avem 13 
articole în care sunt detaliate operaţiunile care trebuie făcute la acest stadion şi care sunt 
ok. Dar, după aceea, am ajuns la punctul 21, nu am nimic împotriva lui, îl citesc numai, 
în care se spune că finanţarea lucrărilor se asigură din fonduri alocate de la bugetul local. 
Nu este pe gustul meu, aş fi vrut găsirea altor surse de finanţare, dar este ok. Dar la Cap. 
VI este capitolul dedicat drepturilor şi obligaţiilor. După ce aflăm că Consiliul local 
organizează, conduce şi coordonează modul în care se desfăşoară lucrările de întreţinere, 
stabileşte strategia de dezvoltare, vedem că consiliul local are numai obligaţii. Printre 
altele, să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile, dispoziţiile al căror 
obiect îl constituie activitatea de întreţinere, dar, în acelaşi timp, să păstreze 
confidenţialitatea în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorului. 
Şi ţinând cont că o suprafaţă de joc necorespunzătoare poate aduce critici negative 
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proprietarului arenei, deci imagine negativă, consiliul local trebuie, deci este imperativ, 
trebuie să accepte propunerile operatorului, pentru imagine bună, nu să analizeze, ci pur 
şi simplu să accepte propunerile operatorului.  

Dl. Preşedinte: 
Aveţi propuneri şi amendamente? 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Dl. Preşedinte, deşi vroiam să apelez la d-na secretar că dânsa ştie să citească, dacă 

dvs. aţi citit cum spuneţi, explicaţi-mi şi mie următoarea obligaţie: să motiveze în scris în 
termen de 30 de zile de la transmiterea propunerilor de modificare a tarifelor practicate 
de operator. Motivarea va fi una corectă şi justificată menţionându-se legislaţia încălcată 
de operator. Ce vrea să spună punctul ăsta, doamnă? Ori dl. preşedinte, că dvs. aţi citit 
asta. La drepturi apare la art. 25 utilizatorul care eu am spus la art. 21 că finanţarea 
lucrărilor se asigură din fonduri alocate de la bugetul local. Şi la art. 25 apare utilizatorul 
care are numai drepturi. Acces neîngrădit la informaţiile publice privind activitatea de 
întreţinere şi are dreptul de a contesta prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri 
proprii. Deci utilizatorul are dreptul să conteste hotărârile. Nu ştiu cine este utilizatorul. 
Aştept, d-na secretar, punctul acela pe care l-am citit să mi-l explicaţi şi mie că nu pricep 
obligaţia aceea cu motivarea. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Obligaţiile din caietul de sarcini au în vedere modalitatea de administrare a bunului 

pentru ca acesta se transmite în administrare ca efect al delegării pe care îl are 
RAADPFL-ul, caietul de sarcini are în vedere activitatea care se deleagă. Ca atare acest 
proiect de hotărâre are în vedere completarea obiectului de activitate al regiei, 
RAADPFL-ul, cu privire la raporturile pe care le va desfăşura în exploatarea bunului 
însemnând acest complex. Drepturile şi obligaţiile sunt cele pe care le-aţi citit. Explicaţia 
poate să v-o dea iniţiatorul proiectului cu privire la oportunitatea reglementării separate a 
obligaţiilor subsecvente. Nu este obligaţia secretarului. Nu vă invoc faptul că în 
regulament spune că trebuie să aduceţi amendamente pertinente şi legale. Nu sunt 
nelegale, sunt redactate în modul în care iniţiatorul a crezut că este mai adecvat. Dreptul 
de contestare există şi dacă îl prevedea şi dacă nu îl prevedea. De ce? Pentru că este 
vorba de modul de exploatare. Dacă autoritatea locală contestă unul din obiecte, nu le-a 
contestat, ca atare iniţiatorul şi le-a însuşit în această formă, dacă aveţi alt amendament, 
propuneţi-l şi vă spun dacă este legal. Aceasta este forma iniţiatorului pe care şi noi ne-
am însuşit-o.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Argumentele d-lui Mănescu, membru în coaliţia de guvernare, ne-au convins să 

votăm împotrivă. Ceea ce nu înţelegem într-adevăr, şi are dreptate colegul, de ce 
utilizatorul are atât de multe drepturi, iar noi atât de multe obligaţii. Utilizatorul este 
CSU, sau poate nu înţeleg eu corect şi vreau să vă întreb referitor la acest lucru, mai este 
valabil protocolul încheiat între primărie şi acest club, având în vedere că şi-a schimbat 
denumirea? Este o întrebare la care aştept răspuns şi, mai mult decât atât, prin acest 
proiect de hotărâre, dvs. aţi vrea ca noi să acceptăm ca toţi craiovenii plătitori de taxe şi 
impozite să plătească pentru întreţinerea acestui gazon, în schimb, doar una dintre cele 
două echipe ale oraşului este lăsată să joace pe el. În momentul în care tu colectezi bani 
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de la toţi cetăţenii Craiovei să întreţii un gazon, dar o parte dintre ei nu pot să vină să-şi 
susţină echipa favorită pe acest gazon, este corect şi nu ştiu dacă este tocmai legal. Vă 
rog să aveţi în considerare acest lucru, să spuneţi dacă mai este valabil protocolul, de ce 
utilizatorul are atât de multe drepturi, de ce luaţi banii de la toţi craiovenii pentru a-i 
favoriza doar pe unii. Ţin să vă amintesc că acest oraş are două echipe în ligi diferite. Să 
dea Dumnezeu să aibă douăzeci de echipe. Sunt suporteri şi de o parte şi de alta. Vreau 
să specificaţi care este acel utilizator despre care dl. Mănescu spune că are foarte multe 
drepturi şi a şi argumentat şi dacă mai este valabil protocolul având în vedere că acum 
este altă entitate juridică.  

Dl. Preşedinte: 
Nu este altă entitate juridică, este o schimbare de denumire. Are cuvântul dl. Gâlea. 
Dl. director Gâlea: 
Cu privire la utilizatorul Complexului Sportiv Craiova  - stadion de fotbal chiar pe 

punctul doi peste ordinea de zi, aveţi supunerea spre aprobare a folosirii acestei arene de 
către o altă entitate decât clubul la care faceţi referire. Deci utilizator nu este unul singur, 
sunt mai multe entităţi sportive care se încadrează în legislaţia şi în caietul de sarcini. 
Utilizator nu este doar Clubul Sportiv Universitatea Craiova.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 pct.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.56/2006 care va avea următorul conţinut: 

           „înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi administrarea băilor şi w.c.- urilor publice, 
a sălilor de gimnastică şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a bazelor 
sportive, a patinoarelor şi campingurilor.” 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini privind activitatea de „Întreţinerea suprafeţei de joc 
din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă tarifele pentru activitatea de „Întreţinerea suprafeţei de joc din cadrul 
Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”, prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).  
 

 
18. 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: 
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a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 

b) se modifică elementele de identificare şi valorile de inventar ale bunurilor 
prevăzute în anexele nr.2 şi 3 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre; 

               Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999. 

               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

voturi.  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul „Voltaire” 

Craiova a unui spaţiu cu destinaţia de sediu. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Avem un subiect sensibil pe ordinea de zi în sensul în care un liceu, care într-adevăr, 

este liceul oraşului, chiar dacă este înfiinţat de Universitate, are nevoie de un spaţiu. Ceea 
ce este deranjant pentru noi este faptul că Primăria Craiova nu a făcut o analiză corectă, 
coerentă de a identifica toate spaţiile ce pot fi folosite de către acest liceu în oraşul nostru 
şi s-au focusat strict pe Liceul Odobleja. Aici avem două chestiuni de discutat: atât 
oportunitatea, cât şi legalitatea. Şi o să vă propunem şi soluţia noastră. În raportul 
întocmit de către executiv ni se spune că nu se vor afecta proiectele desfăşurate de acest 
liceu, dar nu ni s-a pus la dispoziţie proiectul pe fonduri europene de la ADR în care 
Primăria Craiova este lider şi în care se scrie negru pe alb că nu se pot aduce modificări 
laboratoarelor, unde Dvs., Primăria şi Inspectoratul Şcolar, doriţi ca elevii de la Odobleja 
să facă cursuri. Tot în acest raport ni se spune: Consiliul de Administraţie al 
Inspectoratului Şcolar apreciază că poate fi posibilă eliberarea unor spaţii de învăţământ. 
Reţineţi! Undeva, ceva nu este în regulă. Primăria ne spune că consiliul de administraţie 
al Inspectoratului Şcolar apreciază, în schimb, nu avem nicio hotărâre a acestui consiliu 
de administraţie. Se face referire la o hotărâre a consiliului de administraţie al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean pe care nu o avem şi pe care am cerut-o. Am primit în 
schimb, un proces-verbal al consiliului de administraţie de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţe4an Dolj, destul de evaziv, ca să nu spun mincinos în care se vede clar că nu există 
hotărâre a consiliului de administraţie. 

Acest proces-verbal al consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Dolj, face referire la o întâlnire organizată de o doamnă senator PSD. În ce calitate? Scrie 
negru pe alt în acest raport. Doamna profesor menţionează că a participat la o întâlnire cu 
Primăria organizată de doamna senator Craioveanu, la o întâlnire în cadrul căreia s-a 
menţionat că Liceul Voltaire nu se va desfiinţa întrucât este inclus într-un proiect de 
transformare în liceu de interes naţional şi în acest sens Primăria Craiova a alocat bani. 
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Avem hârtiile. Dacă cineva din primărie poate să-mi spună: aţi alocat bani pentru 
transformarea Liceului Voltaire într-un liceu de interes naţional? Sau mint cei care au 
semnat acest proces-verbal de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Doamna profesor 
Vâlcu menţionează că a participat la o întâlnire cu primăria organizată de d-na senator 
Lavinia Craioveanu, PSD, da?, întâlnire în cadrul căreia s-a menţionat că Liceul Voltaire 
nu se va desfiinţa întrucât este inclus într-un proiect de transformare  în liceu 
internaţional, iar primăria a alocat fonduri în acest sens.  

Dl. Preşedinte: 
Ati citit-o deja. Noi putem înţelege, nu ca preşedintele ţării care citeşte de două 

săptămâni un text şi nu-l pricepe. Spuneţi dacă aveţi întrebări. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu mă provocaţi că ştiţi că pot face urât.  Întrebarea mea este să ne spuneţi astăzi 

dacă au dreptate cei de la Inspectoratul Şcolar sau mint, deci dacă noi am alocat fonduri 
în acest sens pentru transformarea Liceului Voltaire într-un liceu internaţional, că atunci 
ori minţim noi, ori mint ei. Ţin să vă precizez faptul pentru cei care nu ştiţi, că avem o 
adresă semnată de 100 de membri, personal didactic şi auxiliar de la Liceul Odobleja 
care este demontat punct cu punct raportul Primăriei Craiova. În consecinţă, propunerea 
Partidului Naţional Liberal este de a retrage acest punct de pe ordinea de zi, instituită cât 
se poate de repede o comisie care în termen de 10 zile să analizeze toate spaţiile 
excedentare ale liceelor şi şcolilor generale din Craiova şi să putem alege, să găsim o 
soluţie pentru Liceul Voltaire, dar în momentul în care avem trei, patru, cinci, şase 
variante de ales. Nu înţelegem această focalizare pe spaţiile Liceului Odobleja, nu 
înţelegem de ce se spune treaba asta de câteva luni de zile de când s-a făcut oferta 
educaţională. Vrem să împăcăm atât Liceul Voltaire, cât şi Odobleja, cum ar trebui să 
faceţi şi dvs., domnilor de la PSD, să  nu fiţi părtinitori, şi vă propunem retragerea de pe 
ordinea de zi a acestui punct, să ne întâlnim într-o şedinţă extraordinară, că ne-aţi 
obişnuit cu şedinţele extraordinare. Iniţiatorul poate să-l retragă, dl. preşedinte. Dacă 
sunteţi preşedinte, presupun că aţi citit şi regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local Craiova. Deci poate fi retras chiar acum de câtre iniţiator. Dar vreau 
să-mi răspundeţi la întrebarea: Primăria Craiova a alocat fonduri în acest sens, cum scrie 
negru pe alb sub semnătură în acest rpoces-verbal pe care ni l-aţi prezentat de la 
Inspectoratul Şcolar sau nu ? Şi înseamnă că cei de la Inspectoratul Şcolar ne induc în 
eroare. Şi rugămintea este retragerea de pe ordinea de zi, ne întâlnim când vreţi dvs. şi 
ziua şi noaptea, să analizăm să găsim o soluţie în cel mai scurt timp, astfel încât să nu 
prejudiciem pe nimeni. Vă mulţumesc frumos.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
În primul rând aş vrea să am şi eu o clarificare. Cine îi ţine locul domnului Primar? 

Cine are delegaţie, adică gen posibilitatea să retragă de pe ordinea de zi acest opunct? 
Dl. Viceprimar Bărăgan: 
Eu, dl. consilier, şi nu l-am retras. 
Dl. Consilier Local Sirop 
Este în regulă. Am să mă adresez dvs. în acest caz. Înainte de a începe discuţia, aş 

vrea să spun că noi suntem adepţii găsirii unei soluţii pentru Liceul Voltaire. De acord cu 
dvs. Chiar am avut o discuţie cu dl. Bărăgan în care, înainte de o comisie, s-a oferit ca 
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astăzi să mergem să identificăm împreună spaţii pentru Liceul Voltaire. A zis că asta este 
cea mai bună soluţie, iar dacă găsim una mai bună, dumnealui îşi prezintă demisia. N-am 
luat-o în serios, am luat-o ca pe o vorbă spusă aşa. Ne-am lămurit, dumnealui ţine locul 
primarului. Vroiam să vă atrag un reproş pentru faptul că v-aţi purtat urât cu colegul de 
coaliţie de la ALDE, deci reflexul acesta cu tăiatul microfonului se aplică pentru 
opoziţie, nu se aplică şi pentru putere când nu se spune ce trebuie. Şi vroiam să vă atrag 
atenţia că la mine nu funcţionează asta, o să mă fac auzit că stăpânesc subiectul ăsta 
foarte bine, de câteva zile numai asta fac. În primul rând aş vrea să mă adresez d-nei 
Secretar Miulescu sau celor care sunt mai pregătiţi în acest subiect să mă lămurească 
dacă cumva domnii Mănescu, Beţiu şi Pomană, eventual poate şi dl. Bărăgan se pot 
cumva găsi în situaţia de incompatibilitate sau cine ştie ce alte încălcări ale legii, fiind în 
consiliul de administraţie al respectivelor şcoli: Voltaire şi Odobleja. Nu din alt motiv 
decât că nu am vrea să facem vreo greşeală. Ştiu că aceste reprezentări sunt din partea 
consiliului local şi neremunerate, nereprezentând un interes personal, dar vrem să avem 
problema clarificată, şi, după ce-mi daţi acest răspuns, o să continui discuţia. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Potirvit Legii 161 modificată, nu mai sunt în stare de incompatibilitate cei aflaţi în 

consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare. Consilierii locali reprezentanţi şi 
desemnaţi printr-un act de autoritate în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, 
nu mai sunt în stare de incompatibilitate. Este excepţia introdusă în lege prin modificare.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Consilierii PNL vor vota împotriva acestui proiect pentru că ni se pare inoportun. În 

acelaşi timp, vreau să atrag atenţia că de multe ori dvs. ne întrebaţi de ce vorbim în plen 
şi nu vorbim în comisii. Vă anunţ că la acest punct, am încercat, am făcut tot posibilul să 
discutăm în comisii, dar am avut parte de fel de fel de evenimente neplăcute: cenzură, 
interzicerea dreptului de a vorbi, cuvântul tăiat, la un moment dat tendinţa de a interzice 
oamenilor să aibă acces în sală ieri la comisie. Abia am reuşit până la urmă să îi poftesc 
la comisie. Este vorba de comisia juridică. Dl. Mateescu este în sală, poate să confirme. 
Au aşteptat jos până să li se permită accesul, timp în care am dezbătut acolo în 
contradictoriu cu dl. Sorin Manda despre a avea sau nu acces. Dumnealui susţinea că au 
acces, dar totuşi jos, Poliţia Locală nu le permitea accesul. Mi se pare anormal să se 
întâmple aşa ceva la o comisie care este publică. Până la urmă, a durat ceva, dar au 
participat. În acelaşi timp, la comisie, au fost prezentate documentaţii incomplete şi 
tendenţioase. Aici mă refer la faptul că documentele depuse de către reprezentanţii 
sindicatului de la Colegiul Odobleja nu mi-au fost comunicate ieri pţnă nu am întrebat eu 
dacă există documente suplimentare depuse şi atunci mi-au fost puse în faţă. Era normal 
să-mi fie comunicate mai devreme. Nici nu se făcuse referire la ele până la momentul 
respectiv. În acelaşi timp, nu a fost ataşat procesul-verbal al consiliului de administraţie 
al Colegiului Odobleja în care se respinge această propunere. Nu fusese ataşat niciun 
proces verbal sau nicio hotărâre de la Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru că nu există. 
Din ce înţeleg, s-a ataşat astăzi un proces-verbal care nu conţine o hotărâre, conţine o 
istorisire despre cum s-a întâlnit doamna Craioveanu în primărie cu nu ştiu cine şi au 
stabilit, au pus cu degetul pe hartă: cam Odobleja ăsta trebuie să-l distrugem sau să-l 
devalizăm şi aici o să se întâmple lucrurile. Asta nu ţine loc de consiliu de administraţie 
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al Ispectoratului Şcolar Judeţean. Propunem suspendarea dezbaterilor pe acest punct, 
retragerea lui de pe ordinea de zi şi identificarea unui alt spaţiu pentru Liceul  Voltaire în 
timp de zece zile. Sunt convins că poate fi identificat. Sunt foarte multe spaţii pe care le 
putem avea în vedere.  

Trebuie să realizaţi că acum, prin votul dvs., d-lor consilieri colegi, deşi reprezentaţi 
alte forţe politice, să punem deocamdată, patima politică deoparte şi să ne dăm seama că 
acum, dacă ridicaţi mâna, o să evacuaţi 15 clase dintr-un corp de clădire, deci o să 
perturbaţi activitatea a 700 de elevi, o să perturbaţi activitatea a peste 100 de profesori 
semnatari ai acelei petiţii, şi până la urmă o să fie nevoiţi să reloce aceste clase în 
clădirea laboratoarelor ce va duce la distrugerea a minim zece laboratoare. Dacă puteţi şi 
nu vă apasă conştiinţa să ridicaţi mâna la această enormitate pe care o comiteţi, vă rog să 
o faceţi, dar vă asigur că este o greşeală, este total inoportună şi vă sfătuiesc să nu o 
faceţi. Vom vota împotrivă. Vă mulţumesc.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Mi se pare că trebuie să fim înţelepţi cu aceşti copii. Cred că în condiţiile în care, în 

consiliul de administraţie al Liceului Odobleja s-a votat împotriva mutării Liceului 
Voltaire, foarte repede din 21 mai să devină deja propunere de consiliu, mi se pare o 
chestie aşa, negândită, grăbită. Suntem de acord că şi copiii de la Voltaire, care sunt 
acum mutaţi, poate nu ştiţi, în şcoala din Catargiu, au dreptul să înveţe, au dreptul să-şi 
aleagă ceea ce vor să devină în viaţă, neştiind că acest liceu nu este acreditat şi nu are 
nici posibilităţi decât dacă distruge un alt liceu în care au fost comasate patru licee, să 
devină şi ei acreditaţi şi aceşti copii să aibă o diplomă că au terminat liceul. Mi se pare 
corect să luăm în considerare ceea ce spun şi profesorii din Liceul Odobleja. Acele 
laboratoare sunt foarte bine dotate, nu cred că trebuie distruse şi în condiţiile în care 
foarte mulţi copii s-au dus acolo pentru a învăţa, în primul rând, informatică, ceea ce 
implică copii care vin de la ţară ca să ajungă la oraş şi să înveţe, cred că nu vor putea 
lucra în două schimburi pentru că nu au cum să vină. Nu există maşini, sunt împiedicaţi 
să-şi continue la Liceul Odobleja aceste studii. Cred că trebuie să ne gândim, în primul 
rând, la domnii profesori care au încercat să aducă mulţi copii să înveţe şi la acest liceu 
trebuie să ţinem cont că informatica este o disciplină de bază prin care copiii îşi găsesc 
servicii foarte uşor. De aceea, vreau să vă rog frumos să luaţi în considerare această 
mutare şi să ne gândim la alte şcoli în care pot să ajungă aceşti copii de la Voltaire care 
sunt doar 267 de copii, deci sunt mai puţini decât o clasă de gimnazială, deci au un civlu 
gimnazial de la orice şcoală din Craiova. Vă mulţumim foarte mult şi cred că vom gândi 
foarte atent la inclusiv colegii noştri PSD că nu trebuie să distrugem ceea ce s-a făcut cu 
multă dragoste. Mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Vorbiţi atât de uşor de distrugere, la fel cum aţi vorbit şi despre distrugerea parcului 

Nicolae Romanescu, la fel cum aţi vorbit şi de distrugerea stadionului, şi a centrului 
vechi. Vorbiţi despre nişte distrugeri care nu s-au întâmplat decât în viziunea dvs.  

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Stimaţi colegi, noi nu suntem chemaţi aici ca să alegem ca regele Solomon, între bun 

şi rău. Trebuie să avem grijă şi de copiii de la Voltaire şi de copiii de la Odobleja. Noi nu 
dăm prin votul nostru un corp de clădire cuiva în detrimentul altcuiva. Trebuie să avem 
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grijă şi de unii şi de alţii. Cred că aţi înţeles, da? Atunci dacă noi votăm doar 
oportunitatea ca un liceu să se mute şi provizoriu, şi definitiv, nu ştiu care este situaţia în 
acest moment, dar ideea este că trebuie să citim pe hârtii pentru că şi colegul Marian 
Vasile, şi d-na Ungureanu încearcă să ne mintă. Haideţi să vă citesc din procesul-verbal 
al consiliului de administraţie al ISJ Dolj. Proces-verbal din 18 iunie, participă 11 
membri din 13. ordinea de zi: prezentarea situaţiei privind spaţiile de la unitatea şcolară 
Colegiul Ştefan Odobleja, iar la punctul 2: diverse. Sunt şi semnăturile oamenilor în 
final, după ce se stabileşte, după discuţiile pe care le are dl. Constantin Lungulescu, care 
propune discuţie cu colectivul profesoral de la Colegiul Ştefan Odobleja în ceea ce 
priveşte statutul laboratoarelor. Urmează o discuţie destul de amplă care se încheie cu: 
comisia mai sus menţionată, din această comisie făceau parte reprezentanţi ai primăriei, 
ai ISJ şi ai Liceului Odobleja apreciază că poate fi posibilă eliberarea unor spaţii de 
învăţământ, prin reorganizarea acestora, astfel încât procesul instructiv educativ din 
cadrul unităţii să se desfăşoare în condiţii optime. Şi apoi, pentru că spunea colegul 
Vasile că nu a existat un vot, se spune foarte clar că se supune spre aprobare şi se aprobă 
în unanimitate conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, Cercetării şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 5739/2016. Este scris negru pe alb în procesul-verbal. În urma 
acestui consiliu de administraţie al Inspectoratului Şcolar, cel care înţelege cel mai bine 
ce înseamnă învăţământul, nu noi, aici, în consiliul local, inspectoral şcolar general 
spune: apreciem că poate fi posibilă eliberarea unor spaţii de învăţământ prin 
reorganizarea acestora, astfel încât procesul instructiv educativ din cadrul unităţii să se 
desfăşoare în condiţii optime, fără a fi afectat, similar anul şcolar în curs, în sensul în 
care intervalul orar de desfăşurare a cursurilor pe nivelul şi forma de învăţământ nu se va 
schimba. Apoi urmează raportul primăriei. Deci, stimaţi colegi, nu mai minţiţi şi nu-i mai 
minţiţi nici pe oamenii aceia de la Odobleja. Nu vă stă bine. Puneţi mâna şi citiţi că n-a 
stricat la nimeni să citească şi n-a murit nimeni.  

D-na Consilier Local Predescu: 
În primul rând, rog pe d-na secretar să anunţe dacă s-au adus amendamente, pentru 

că a fost introdus alineatul 2 la art. 1 şi conţinutul acestuia. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
A fost anunţată în comisie o completare cu alineatul 2 la art. 1 privind neafectarea 

proiectelor aflate în derulare. 
D-na Consilier Local Predescu: 
Cu privire la prezenţă, eu sunt membru atât al comisiei juridice şi am calitatea de 

preşedinte, cât şi al comisiei de urbanism. La comisia juridică ce şi-a desfăşurat lucrările 
ieri, au venit mai multe persoane, în jur de 50 din partea Colegiului Naţional „Ştefan 
Odobleja”. Am fost înştiinţată despre acest lucru de către administratorul public. M-am 
prezentat, şi cred că dl. Sirop a văzut lucrul acesta şi sper să fie înregistrat în vreun fel, în 
hol şi este foarte adevărat că erau 4 poliţişti locali şi directorul acestei structuri. Dar, prin 
dialogul pe care eu, personal, l-am purtat cu reprezentanţii, profesorii reprezentanţi ai 
întregului colectiv din Colegiul Naţional „Ştefan Odobleja” văzând numărul mai redus, 
de scaune, de locuri, pe care îl avem în sala „Nicolae Romanescu”, am căzut de acord ca 
dânşii să participe la lucrările comisiei în limita locurilor posibile. Şi prin prezenţa mea, 
şi participând nemijlocit la acest moment, o parte dintre dânşii au urcat în sala de şedinţă 
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şi ceilalţi, dar numai după ce s-au sfătuit între dânşii, ceilalţi au aşteptat aşa cum am spus, 
fie aici, în sala de consiliu, fie se pot deplasa la instituţia din care provin. Nu li s-a limitat 
accesul în niciun fel, ca să nu denaturăm ceea ce s-a întâmplat. Vă rog frumos să nu mai 
prezentaţi lucrurile altfel.  

În comisia juridică s-au purtat mai multe discuţii ce ţin de legalitate şi de 
oportunitate care au fost toate acoperite. Este foarte adevărat că eu, cu pregătirea pe care 
o am, din punct de vedere al legalităţii, invederând cele două chestiuni care se pun în 
discuţie, pe de o parte problema ce ţine de patrimoniu şi spaţiul pe care îl solicită Liceul 
Voltaire, iar pe de altă parte faptul că a decide cu privire la spaţiu este un drept absolut ce 
ne aparţine, întrucât bunurile sunt proprietatea municipiului Craiova, administrate de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, iar din memoriul care a fost formulat de către o 
majoritate relevantă sau covârşitoare, nu ştiu numărul exact de cadre didiactice din cadrul 
Colegiului Naţional „Ştefan Odobleja” de conţinutul căruia aveam cunoştinţă din data 
anterioară, participând la lucrările comisiei de urbanism, se punea problema afectării 
procesului de învăţământ, raportat la legislaţia în vigoare, adică Legea Învăţământului şi 
respectiv, a Educaţiei Naţionale, care sunt trecute şi în preambul ca temeiuri juridice. Am 
arătat că, în această privinţă, raportat la competenţe şi atribuţii, incumbă exclusiv 
Inspectoratului Şcolar Judeţean a decide cu privire la faptul dacă procesul de învăţământ 
este afectat pentru această unitate din învăţământul preuniversitar sau nu. De aceea, eu 
am cerut să fie ataşat la dosarul de şedinţă procesul-verbal al consiliului de 
madministraţie ISJ din 18.06.2018 la care adresa ISJ înaintată primăriei făcea referire 
pentru că era o condiţie de legalitate susţinerea cu înscrisuri care reprezintă decizia luată 
de autoritatea competentă legal, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean cu privire la 
derularea procesului de învăţământ. Pe cale de consecinţă, ca şi condiţie de legalitate, în 
ceea ce priveşte consiliul local, noi nu ne putem subroga în drepturile altora, adică noi nu 
putem decide cu privire la afectarea procesului de învăţământ pentru că nu avem în 
competenţă aşa ceva. Nu putem decât să ne bazăm pe ceea ce instituţia legal abiliutată a 
decis, adică Inspectoratul Şoclar Judeţean. Ca atare în continuare este numai o decizie de 
oportunitate în care fiecare, este evident, va ţine cont de tot ceea ce se află la dosar până 
în momentul acordării votului. Ca atare, condiţiile legale sunt toate întrunite.  

O ultimă chestiune pe care vreau să o pun în discuţie. Vă rugăm foarte mult, dragi 
colegi, să nu inflamăm spiritele în niciun sens. Liceul Voltaire înfiinţat mai de curând, a 
fost înfiinţat cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Dată fiind data înfiinţării, el se 
află anual într-un proces de acreditare, de verificare a îndeplinirii condiţiilor care este 
exercitată de ARACIP, instituţia competentă naţională. Până acum şi-au desfăşurat 
activitatea în spaţii proprietatea Universităţii din Craiova, iniţial Facultatea de Drept, 
până în prezent, Facultatea de Mecanică, dar conform aprecierilor ARACIP. Este cert că 
trebuie îndeplinită condiţia ca activitatea să se desfăşoare într-o instituţie din 
învăţământul preuniversitar şi de aceea au fost sesizaţi cu găsirea unui spaţiu adecvat. 
Acesta este obiectul proiectului de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Trei scurte aspecte: în primul rând mai sunt doi actori importanţi implicaţi în această 

dezbatere şi nu am auzit niciun cuvânt din partea lor. Este vorba de reprezentanţii 
consiliului local în consiliile de administraţie de la Colegiul Odobleja. Înţeleg că există o 
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hotărâre a consiliului de administraţie care nu consideră oportună închirierea acestor 
spaţii şi pe aceşti doi consilieri nu i-am auzit. 

Vă rog frumos să existe mai multă transparenţă. Nu se poate ca eu la şedinţa de 
comisie să primesc în timpul şedinţei de comisie o documentaţie de zeci de pagini şi să 
trebuiască să dau un vot pe loc. Vă daţi seama, m-am abţinut atunci, dar nu se poate aşa 
ceva. Vă rog frumos să ne transmiteţi documentele, memoriile şi chiar solicitările de la 
diferite entităţi din timp pentru ca noi să le putem studia.  

Dl. Preşedinte, ne-aţi rugat să vorbim strict pe subiect. Am observat că noi, 
consilierii, ne-am conformat acestei rugăminţi a dvs., dar dvs. pe tot parcursul şedinţei aţi 
făcut diferite referiri politice, ba la Iohannis, ba nu ştiu ce poveşti care nu au nicio 
legătură cu ordinea de zi. Vă rog frumos, şi dvs. să respectaţi regulamentul şi să 
dezbatem strict pe ordinea de zi. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Marinescu: 
În primul rând, nu am niciun fel de intenţie polemică. Vreau să punctez şi eu câteva 

chestiuni, una menţionată de colegul meu, Sirop, şi îi menţionez numele nu în sens 
polemic aşa că nu aştept un răspuns, dar vreau să confirme faptul că în comisia de buget 
aţi avut posibilitatea să răspundeţi, să analizaţi toată documentaţia aflată la dispoziţie, iar 
reprezentanţii Colegiului odobleja au avut posibilitatea să-şi expună punctul de vedere şi 
li s-a alocat timp în acest sens.  

În ceea ce priveşte referirile la persoane politice, remarc faptul că şi dvs. aţi făcut o 
referire la un senator PSD, ori, din punctul meu de vedere, faptul că un senator se implică 
într-o activitate care este de interes public, nu reprezintă niciun fel de impediment, ci, 
dimpotrivă, denotă un interes real pentru o problemă actuală. Noi, consiliul local, suntem 
în momentul de faţă ca o mamă cu doi copii. Nu vrea nimeni să dezavantajeze un liceu 
sau un colegiu în favoarea altuia. Nu facem decât să analizăm o chestiune de oportunitate 
pe o problemă de proprietate pe care o administrează consiliul local. Însă oportunitatea în 
ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de învăţământ, din punctul meu de vedere este 
exprimată prin opinia Inspectoratului Şcolar Judeţean. Unul dintre colegii noştri, ca să nu 
mai pomenesc nume şi să nu lungim această chestiune la infinit, unul dintre colegii noştri 
a spus în felul următor: lipseşte o hotărâre a Inspectoratului Şoclar Judeţean. Păi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean nu poate să dea o hotărâre în sensul de a se elibera sau de a 
nu se elibera sau de a fi alocată sau nu o anumită clădire pentru că aceasta este 
proprietatea noastră. În procesul verbal al Inspectoratului Şcolar Judeţean care se 
întocmeşte urmare a unei şedinţe în care se pot adopta hotărâri, întotdeauna orice entitate 
şi publică şi privată care adoptă o hotărâre, întocmeşte un proces-verbal în care se 
regăsesc punctele de vedere şi deciziile respective se înscriu în acel proces-verbal care 
constituie mijloc de probă. Ori, aşa cum a citat şi colegul Dindirică, în finalul procesului-
verbal se menţionează clar la acest punct că există un vot, există o manifestare de voinţă 
în sensul de a se susţine această opinie ca spaţiile să fie realocate. Din punctul meu de 
vedere, nu Inspectoratul Şcolar Judeţean ia o hotărâre de realocare pentru că nu decide cu 
privire la bunurile care sunt proprietatea noastră, dar adoptă o decizie de oportunitate în 
privinţa posibilităţii desfăşurării programului educativ în acele spaţii cu posibilitatea 
eliberării unor spaţii. Asta ne spune nouă Inspectoratul Şcolar judeţean. Am primit o 
adresă sub semnătura inspectorului şcolar general care pentru  noi valorează efect juridic 
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deplin pentru că este o înştiinţare făcută instituţional de către reprezentantul aceleui 
instituţii. În plus, pentru că ni s-a reproşat că nu ne preocupăm, am solicitat şi am obţinut 
şi acest proces verbal în care pe larg se arată că s-a dezbătut, că s-a analizat şi că membrii 
consiliului de administraţie au apreciat în privinţa oportunităţii eliberării fără afectarea 
procesului de încăţământ. De aceea, eu nu pot să primesc reproşuri de neimplicare, de 
lipsă de atenţie. Repet, luăm o decizie de oportunitate, este foarte bun punctul de vedere 
al opoziţiei şi votul dânşilor în sensul în care aleg să facă acest lucru, dar haideţi să fim 
corecţi şi să spunem lucrurilor pe nume. Reprezentanţii Liceului Odobleja au avut 
posibilitatea să se exprime, le mulţumim pentru punctul de vedere, apreciem în 
continuare şi avem interes pentru dumnealor şi pentru desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ acolo, dar Inspectoratul Şcolar Judeţean care analizează oportunitatea pe 
învăţământ ne comunică că se va desfăşura în continuare corespunzător acolo şi fără 
aceste spaţii şi atunci noi luăm o hotărâre astăzi care să permită ambelor instituţii de 
învăţământ să aibă spaţii să-şi poată desfăşura activitatea. Nu favorizăm Odobleja, nu 
favorizăm Voltaire. Este punctul meu de vedere, vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Radu Marin Traian: 
În primul rând vreau să vă aduc la cunoştinţă că sunt membru în consiliul de 

administraţie al Liceului Voltaire din partea consiliului local şi cunosc situaţia destul de 
bine. De aproape un an de zile aceştia încearcă să rezolve problema care îi afectează în 
desfăşurarea programului de activitate. Primăria s-a implicat de atunci încercând să 
rezolve această problemă, iar dl. primar cu cei doi viceprimari, cu administratorul public 
al municipiului, au luat la pas şi au mers prin multe licee de pe teritoriul municipiului 
Craiova încercând să rezolve această problemă. S-au lovit de imposibilitatea desfăşurării 
activităţii generată de lipsa spaţiului corespunzător. În această situaţie au apelat la 
ajutorul Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru că în învăţământ sunt două entităţi care 
administrează această activitate: primăria ca deţinătoare de spaţii şi furnizoare de 
fonduri, iar Inspectoratul Şcolar din punct de vedere profesional. Opinia dată de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost aceasta că activitatea Liceului Voltaire poate  fi 
mutată într-o clădire de la Liceul Odobleja astfel încât să nu fie afectată desfăşurarea 
procesului de învăţământ prin reamenajarea unor spaţii. Noi, ca primărie, suntem obligaţi 
să dăm o soluţie pentru că avem obligaţia să asigurăm dreptul tuturor copiilor din acest 
municipiu de a învăţa. Este un drept stabilit prin Constituţie. La comisia de servicii 
publice pe care o conduc, am permis accesul celor de la Liceul odobleja care şi-au 
exprimat punctul de vedere şi am reţinut că dânşii nu ar fi de acord, dar acest lucru 
trebuie să fie cumva arbitrat de cineva. Autoritatea competentă este Inspectoratul Şcolar 
care ştie foarte bine situaţia existentă şi acolo şi în cadrul Liceului Voltaire. Am să votez 
pentru acest proiect şi cred că şi colegii mei sunt în acelaşi asentiment. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Beţiu: 
Şi eu aş vrea să răspund colegului de la PNL al cărui nume nu vreau să-l pronunţ. 

Fac parte din consiliul de administraţie de la Liceul Odobleja. Împreună cu colegul meu, 
vreau să vă înştiinţez că noi nu am fost invitaţi la acest consiliu de administraţie. Acest 
lucru l-am precizat şi în comisii. Suntem invitaţi la tot felul de transferuri, dar la acest 
consiliu de administraţie în care era o problemă importantă, au omis să ne invite. Asta am 
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vrut să vă precizez. Las la interpretarea dvs. care a fost motivul pentru care noi nu am 
fost invitaţi.  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Aş dori să respectaţi regulamentul de funcţionare al consiliului local  în toate 

privinţele, în toate domeniile. Eu voi insista pe două aspecte de legalitate pentru că atât 
colegii mei cât şi o parte dintre colegii de la PSD care au un spirit de dreptate mai 
dezvoltat, au adus suficiente argumente pentru ca acest proiect să nu treacă sau să fie 
retras de pe ordinea de zi căutându-se în câteva zile o altă soluţie. Ziceam că voi insista 
pe două aspecte de legalitate: 1. acele laboratoare au fost modernizatre pe fonduri 
europene. Cred că este ilegal să le schimbăm destinaţia. Aşa că eu nu voi vota o 
ilegalitate. 2. Cei trei colegi care sunt membri în consiliile de administraţie cred că sunt 
în incompatibilitate să voteze în consiliul local. Vom cere un punct de vedere al ANI şi 
vom vedea dacă este sau nu legal să voteze şi la o şcoală, şi în consiliul local, şi acasă şi 
în zece locuri. După părerea mea, dvs. aveţi o comandă politică, v-am ascultat pe toţi cu 
atenţie, este o concluzie personală, poate este greşită, aveţi o comandă politică şi o veţi 
executa în câteva minute la votul care urmează. Avem în sală pe dl. Lungulescu. Aş dori 
să ascultăm şi punctul de vedere al d-lui Lungulescu. Este ceva ilegal, este ceva greu? 
Este o propunere. Este un lider de sindicat care trebuie ascultat în consiliul local. 

Dl. Preşedinte: 
S-a discutat deja cu toată lumea în comisii şi s-au spus toate punctele de vedere. Vi 

s-a răspuns deja pe legalitatea incompatibilităţii şi concluzia a fost că toate aspectele din 
acest punct de pe ordinea de zi sunt legale. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
V-aş ruga, nu doar pe dvs., ci pe toţi consilierii PSD să mai pună mâna pe cărticica 

aia pe care scrie regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Craiova. 
În mod normal ceea ce a propus dl. Florescu, dvs. trebuia să supuneţi la vot. Dar asta este 
când nu suntem foarte bine pregătiţi. Colegul meu spunea că eu mint. Eu nu mint. 
Consilierii PNL nu mint şi sunt foarte bine pregătiţi spre deosebire de cei de la PSD. 
Chiar colegul dvs., dl. Marinescu a infirmat cele spuse de dl. Dindirică cum că ar exista 
această hotărâre a ISJ Dolj, dar repet, mulţi dintre consilierii PSD  sunt habarnişti, cum 
auzeam la un punct anterior cum a fost făcut stadionul de către Agenţia Naţională de 
Locuinţe. Un coleg ne spunea că Agenţia Naţională de Locuinţe a făcut stadionul. Am 
vrut să subliniez slaba pregătire a consilierilor de la PSD. Şi să vă demonstrez cu 
susţinerea d-lui Marinescu că eu nu mint. Aştept răspunsul executivului dacă primăria a 
alocat sau nu bani pentru ca Liceul Voltaire să ajungă de interes internaţional, cum scrie 
negru pe alb. Nu vreau răspuns scris, acum vreau să o lămurim. Cine minte, ca să ştim? 
Mint cei de la PSD care fac referire la întâlnirea cu d-na senatoare PSD, sau noi. Acum 
să ştim cine minte. 

Dl. Preşedinte: 
Vă aduc aminte că colegul dvs. a citit cu foaia ăn faţă 5000 de imprimante în loc de 

5. Hai să nu vorbim despre competenţe. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
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Este un fel de drept la replică la dreptul la replică. Vreau să spun în continuare că 
îmi menţin afirmaţiile că toţi cei care spun că nu există o hotărâre a ISJ, toţi, fără nume, 
sunt nişte mincinoşi. Pentru că există, o avem în mână şi o au şi ei în dosar. 

Dl. Consilier Local Marinescu: 
Eu nu mi-am permis să-l fac pe colegul meu consilier nici mincinos, nici 

nemincinos, deşi a spune neadevăruri poate fi calificat într-un fel. Un neadevăr este că eu 
l-aş fi contrazis pe colegul meu Dindirică. Niciodată n-am spus această chestiune, 
dimpotrivă, am confirmat faptul că aşa cum se prezintă procesul-verbal al consiliului de 
administraţie, care, repet, este un instrument care se întocmeşte întotdeauna când se 
adoptă hotărâri. Acolo se spune în final, ceea ce şi colegul Dindirică a citat, că în 
unanimitate se adoptă acea evaluare în sensul că spaţiile pot să fie eliberate. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
Trebuie să remarcăm un lucru îmbucurător. Astăzi au fost foarte multe păreri din 

partea colegilor mei şi mă bucur în acelaşi timp că putem găsi nişte soluţii pertinente la 
un subiect destul de sensibil. Dar, d-lor consilieri ai PNL, aşa cum am spus şi la comisii, 
împreună cu dl. primar şi dl. administrator public, am luat din prima zi această speţă spre 
rezolvare. În sală se află atât corpul profesoral de la Liceul Odobleja, cât şi corpul 
profesoral de la Liceul Voltaire. Am tratat ambele licee cu măsură egală. Am discutat cu 
ambele părţi destul de serios şi în spiritul legii. Astăzi eu voi vota acest punct de pe 
ordinea de zi cu toate cele spuse de către dvs. Şi vă voi explica imediat. Aţi spus că 
afectăm un proiect pe fonduri europene. Nu îl vom afecta. Pot să vă citesc că acest corp 
despre care vorbiţi dvs. cam asta a avut următorul obiect. Obiectul prezentei 
documentaţii îl constituie lucrări de reparaţii capitale la clădirea corp laborator P+3. La 
etajul 1 nivel complet format din laboratoare, cancelarie, bibliotecă şi spaţii anexe. La 
etajul 2 nivel complet format din săli de clasă, laboratoare şi spaţii anexe. Cu tot 
respectul, eu nu v-am întrerupt niciodată. Aţi făcut circ de la început şi se pare că 
continuaţi circul. În afară de faptul că astăzi îi ţin locul d-lui primar, sunt şi consilier 
local. Aşa cum v-am respectat eu pe dvs., vă rog frumos să mă respectaţi şi dvs. pe mine. 
Ştiu că nu vă place, ştiu că sunteţi în campanie electorală. Eu v-am respectat întotdeauna 
pe dvs., dvs. nu mă respectaţi pe mine. Eu nu sunt invitat, eu sunt consilier local. Puneţi 
mâna pe carte că ne-aţi acuzat pe noi, ţineţi cont ce citim, să respectăm legea, fiţi foarte 
atenţi la ce spuneţi. În sală se află şi părinţi de la Voltaire. Astăzi dvs. votaţi să-i lăsaţi pe 
drumuri, dar acum şase luni când aţi votat reţeaua şcolară nu aţi ştiut că nu are unde să se 
ducă Voltaire? Lăsaţi capitalul electoral. Capitalul electoral se face pe stradă, aici facem 
administraţie, dl. consilier local. V-am spus că vom găsi soluţii împreună de mâine. Vă 
invit de mţine să mergem în toate unităţile administrative să găsim soluţii. Deocamdată 
soluţia propusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj este aceasta. Noi astăzi votăm 
pentru oportunitate. Fiţi foarte atent. Îmi pare rău că am avut acest schimb de replici. 
Votăm cu mare încredere pentru că votăm legal. Vă mulţumesc.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Puteţi să răspundeţi la întrebări? Consilierii locali au pus întrebări, executivul trebuie 

să răspundă.  
Dl. Preşedinte: 
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Aţi cerut executivului reprezentat de consilierul local Bărăgan, care ocupă funcţia de 
primar, prin urmare, conform legii pe care noi o cunoaştem, are voie să participe cu 
drepturi depline şi să voteze, nu doar invitat. Vă rog frumos să respectaţi instituţia numită 
Consiliu Local şi să vorbiţi când vi se dă cuvântul. S-a răspuns şi la această întrebare, dar 
memoria dvs. este din ce în ce mai scurtă. A întrebat dl. Câplea cine înlocuieşte primarul 
şi i s-a spus, consilierul local Bărăgan înlocuieşte primarul.  

Având în vedere că colegii de la PNL perturbă orice altă părere, supun la vot 
propunerea d-lui Florescu de-a permite d-lui Lungulescu de-a vorbi. Cine este pentru? 
Votat cu 6 voturi pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea). 
Propunerea a fost respinsă. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în forma modificată, în ansamblu. Cine este 
pentru?  
Art.1. (1)  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Colegiului ,,Ştefan Odobleja” 

Craiova asupra bunului „pavilion-şcoală”, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova şi terenului aferent în suprafaţă de 4.052mp., ce face parte 
din suprafaţa de teren de 61.403mp., situat în str. Electroputere, nr.21, având 
număr cadastral 16741 şi număr de Carte Funciară 34268 Craiova şi identificat în 
planul de amplasament şi delimitare al imobilului, conform  anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Preluarea bunului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
identificat potrivit alin.1, din administrarea Colegiului ,,Ştefan Odobleja” Craiova 
nu va afecta proiectele/activităţile finanţate prin fonduri europene, implementate 
de către colegiu, în celelalte corpuri de clădire aflate în administrarea sa. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Liceul ,,Voltaire” Craiova, a bunului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea utilizării acestuia ca sediu al 
unităţii de învăţământ. 

Art.3.  Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe  
bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.341/2011 şi nr.147/1999. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) 
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea urbanistică a zonei situate la intersecţia str.Elena Teodorini, cu 
str.Bucovăţ,  în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă 
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mixtă-locuinţe şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Elena Teodorini, nr.49. 
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 urbanistică a zonei 

situate la intersecţia str.Elena Teodorini, cu str.Bucovăţ, în vederea schimbării de 
destinaţie din zonă industrială, în zonă mixtă-locuinţe şi servicii, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Elena Teodorini, nr.49, 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.  
 
 
21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze şi să aprobe ordinea de zi a Adunării Generale 
a Asociaţilor Termo Urban 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 ia act de cererea de demisie din funcţia de administrator al Termo Urban 

Craiova S.R.L., a dnei. Nicolăiţă Lorena. 
Art.2.Se aprobă desemnarea dlui. Dupir Mihai Cătălin, economist în cadrul S.C. Termo 

Craiova S.R.L., în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., 
începând cu data de 09.07.2018. 

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 
Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban 
Craiova S.R.L. ordinea de zi cu privire la luare act de cererea de demisie a 
dnei.Nicolăiţă Lorena din funcţia de administrator al Termo Urban Craiova 
S.R.L. şi aprobarea desemnării dlui. Dupir Mihai Cătălin, economist în cadrul 
S.C. Termo Craiova S.R.L., în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova 
S.R.L., începând cu data de 09.07.2018. 

Art.4. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.44/2017. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Termo Urban Craiova 
S.R.L., dl. Dupir Mihai Cătălin, dna.Bedelici Nicoleta Livia şi dna. Nicolăiţă 
Lorena 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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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Mircea Eliade” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
  Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale din municipiul Craiova prin 
construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Şcolii Gimnaziale 
„Mircea Eliade” Craiova - varianta I, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei(inclusiv TVA): 9.468.618,56 lei  
           din care construcţii+montaj (C+M)                       6.221.345,01 lei 
                       (inclusiv TVA)  
        2. Durata de realizare a investiţiei                          24 luni      

             prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea succintă a 

investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii formulate de Federația Română 

de Fotbal pentru folosirea Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal de 
către, în data de 14.07.2018, în vederea desfășurării partidei de fotbal Super 
Cupa României 
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 cererea Federaţiei Române de Fotbal (FRF) pentru folosirea 

Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat în municipiul Craiova, b-
dul. Ştirbei Vodă, nr.38, în data de 14.07.2018, ora 20,30, în vederea desfăşurării 
partidei de fotbal Super Cupa României. 

Art.2. Taxa pentru utilizarea Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal se 
stabileşte în conformitate cu prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 485/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2018, pentru meciuri ale echipei Naţionale, meciuri interne de 
Liga I, Cupa Ligii şi Cupa României, respectiv de 37.100 lei/eveniment. 
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               Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Federaţia Română de Fotbal 
(FRF) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
24. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Am propunerea dacă există întrebări şi interpelări să fie făcute în scris către 

executiv. 
Dl. Consilier Local Câplea: 
Un singur aspect. După ce am dat parlamentarii ai României afară cu Poliţia Locală, 

acum aplicăm acelaşi tratament şi profesorilor, directorilor de la Colegiul Odobleja. Nu 
se poate aşa ceva. 

Dl. Preşedinte: 
Se poate, dacă nu respectă regulamentul.  
Dl. Consilier Local Diaconu: 
În primul rând, aş vrea să le mulţumesc colegilor de la PSD care au părăsit sala la 

acest punct de pe ordinea de zi la întrebări şi interpelări. Aş vrea să mulţumesc 
executivului pentru răspunsurile de la interpelările noastre şi anume faptul că de fiecare 
dată ni se răspunde în scris, dar niciodată nu se rezolvă nimic. Am solicitat acum un an 
de zile reprezentantului de la comisia de sistematizare a circulaţiei şi pietonale, să ne 
trimită raportul de la fiecare comisie. Niciodată nu am primit acest raport. Dacă până la 
următoarea şedinţă nu vom primi raportul, propun înlocuirea acestei persoane, nu ştiu 
exact cum îl cheamă. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Sunt foarte tristă de ceea ce se întâmplă azi în consiliul local, dar aceştia sunt 

oamenii cu care lucrăm. Aş avea o problemă cu ţânţarii din Craiova. Locurile de joacă 
din Craioviţa sunt impânzite de ţânţari, pe lângă Brestei, pe lângă toate cartierele 
Craiovei. Sunt disperaţi părinţii copiilor. Nu ştim ce să le răspundem, de ce nu se fac 
deratizări pentru ţânţari.  

Sala Polivalentă de vreo trei ani nu are aer condiţionat. Ner-am săturat să murim de 
frig, să murim de cald. Poate se termină cu licitaţiile, se termină cu propunerile şi luaţi 
aer condiţionat şi la Sala Polivalentă. 

Aş vrea să vă rog să puneţi pubele de sortare a deşeurilor în George Enescu şi 
Amaradiei întrucât am fost solicitată să intervin pe lângă dvs. ca să aibă unde să depună 
aceste deşeuri sortate. 

Vreau să grăbiţi achiziţionarea maşinilor pentru ridicat gunoiul, întrucât este o mare 
problemă, se ridică după trei zile. Ştiu că s-au luat în leasing, dar să grăbiţi venirea lor, 
pentru că nu au maşini cu care să ridice gunoiul. 

Aş vrea să vă rog frumos să-mi daţi în scris cine a dat aprobare pentru tăierea celor 
patru pomi din parcul Nicolae Romanescu, cine a permis distrugerea piciorului Podului 
Suspendat, cine a aprobat toată paparudenia care a fost acolo cu Opera Română, cu 
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Tosca, oameni pe biciclete, hidrobiciclete, bărci şi asta pentru că ştiţi foarte clar că a 
plouat. Cine a plătit duminică  ceilalţi cântăreţi care au venit, cât au mai fost costurile 
suplimentare de 200 mii euro şi cum s-a ajuns iar la Filarmonică, în ce bază, cum s-a 
plătit şi la Filarmonică. Încă o dată v-am spus că aceiaşi instrumentişti cântă şi la 
Filarmonică şi la Operă. Cine este dirijor acolo, este şi acolo plătit, se iau dublu bani şi 
banii cetăţenilor Craiovei se duc pe nu mai vorbim pe ce. Vă mulţumesc foarte mult, dar 
aş vrea să luaţi măsuri cât mai repede cu ţânţarii. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Două străzi pe care se află două cratere imense. Str. Banu Mărăcine lângă piaţa de la 

Gară şi str. Parcului, în spatele hipermarket-ului Supeco, fost Billa. Sunt două cratere cu 
o rază de un metru şi ceva. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Revin cu nişte probleme pe care le-am mai ridicat şi v-aş ruga să încercăm să le 

rezolvăm, legate de cart. Izvoru Rece. V-am rugat să încercăm să analizăm prelungirea 
traseului 101 până la Izvoru Rece, este o solicitare a oamenilor, au depus şi semnături la 
dvs. şi să o aveţi în vedere. 

Al doilea lucru care este foarte important acolo este trecerea peste calea ferată. O 
trecere pietonală trebuie realizată, împreună cu Regionala CFR. Trebuie găsită o soluţie 
fiindcă este un pericol foarte mare. Oamenii circulă peste calea ferată ca pe bulevard. 
Este un pericol întotdeauna pentru vieţile oamenilor. Să nu ajungem la o situaţie de genul 
o întâmplare neplăcută, fiindcă ar fi şi pentru noi şi pentru ei o problemă.  

Ultima problemă pe care vreau să o ridic este: asociaţia de proprietari  nr. 18 din 
Calea Bucureşti, vă solicită ajutorul pentru aprobarea montării unui gărduţ în jurul 
spaţiului verde situat în spatele blocului P5 în spaţiul dintre spatele blocului P5 şi 
pizzeria de acolo. Acolo este un loc unde se aduc tot timpul animale care să-şi facă 
nevoile şi s-a ajuns la un miros îngrozitor. Au făcut solicitare şi vă rog frumos să 
încercăm să o rezolvăm. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Dl. Preşedinte, uitaţi-vă puţin în sală de pe scaunul de preşedinte. Nu aveţi o imagine 

dezolantă a haosului care domneşte într-o şedinţă de consiliu local în Primăria Craiova? 
Vă asigur că aşa ceva nu veţi mai vedea niciunde în niciun oraş din România, un haos 
atât de mare la o şedinţă de consiliu. Eu am avut curiozitatea şi am participat la şedinţele 
de consiliu local în două mari municipii: Oradea şi Constanţa. Vă invit şi pe dvs. înainte 
să fiţi preşedinte, era bine să fi participat. Este o experienţă de viaţă şi vă rog să fiţi calm 
şi răbdător şi să nu mai acţionaţi abuziv şi agresiv pentru că vă dezavantajează. Sunteţi 
tânăr încă. 

Asfaltările de mântuială care se fac pe aleile, parcările situate între blocuri. Ploile 
din ultima perioadă au pus în evidenţă aceste asfaltări. Concret bl. H1, 2, 3 din Brazda lui 
Novac asfaltate alaltărieri, şi la D-uri, unde ploile au pus în evidenţă faptul că apa nu are 
unde să se scurgă. Nu este vorba de niciun strat de uzură. Pe acele parcări nu se mai pune 
niciun alt strat, vă asigur eu şi dacă nu sunteţi convins, putem să ne deplasăm acum până 
acolo şi veţi vedea cu ochii dvs. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 



sapl 6/-       sed ord. 28.06.2018                                                         35                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

La ora 13, vă invit  să mergeţi cu mine să vedeţi că aveţi dreptate negativă, adică 
greşiţi.  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Ce vroiam să adaug. Bâlteşte apa în foarte multe puncte pentru că nu sunt guri de 

scurgere în canalizarea pluvială, sunt tot felul de probleme. Vine acolo echipă de 
meseriaşi cu două scule rudimentare şi încearcă să facă o asfaltare ca prin anii 70 aşa. Nu 
are cum să iasă ceva  mai de calitate. Vă rog să interveniţi şi să creşteţi calitatea 
asfaltărilor din aceste zone. 

Gardurile vii din Craiova în marea lor majoritate sunt netăiate, netunse. Concret în 
tot oraşul Craiova. Aleea Constantin Popescu ca să aveţi un exemplu concret, pentru că 
tot vă place dvs. concretul. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
În tot oraşul nu este pentru că acum ne aflăm în Valea Gangului unde facem toată 

zona. Haideţi să fim concreţi că haosul acesta dvs. l-aţi adus astăzi. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Crengile copacilor din parc situate în partea de jos a coroanelor n-au fost tăiate la 

timp şi pur şi simplu împiedică deplasarea pe trotuare. Dacă dvs. aveţi o înălţime mai 
mică de 1,50 m vă puteţi deplasa fără probleme. Dacă aveţi mai mult de 1,50 m, vă 
asigur eu că vă veţi lovi cu capul de crengile netăiate. Noi suntem în Craiova, unde 
oamenii sunt bine crescuţi, au înălţimi şi peste 1,80 m şi dau cu capul de ele. 

Dl. Preşedinte: 
Înainte de a da cuvântul executivului, vă reamintesc d-lor consilieri liberali că la 

acest punct nu se votează, prin urmare nu sunt obligaţi consilierii să rămână în sală dacă 
nu au puncte şi întrebări către executiv. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
O să răspund d-lui consilier. Celorlalţi consilieri o să le răspundem în scris. În ceea 

ce priveşte asfaltările, să ştiţi că mergem zilnic pe teren. Cum am văzut şi în posturile de 
pe facebook, nu am închis asfaltările de care vorbiţi dvs. Să ştiţi că ne consultăm cu 
cetăţenii şi ne semnalează diverse probleme, le remediem, deci nu vă faceţi probleme că 
nu vom pleca de acolo cu utilajele până nu rezolvăm şi cea mai mică problemă de 
detaliu. Vă asigurăm că totul este cum trebuie. Cel puţin la asfaltări, nu ne-aţi prins nici 
de data asta. 

Cu ţânţarii, dl. viceprimar care are în subordine Salubritatea, a preluat sesizarea dvs. 
şi cu siguranţă va rezolva problema. 

Dl. Administrator Public Manda: 
Văzând că sunt şi întrebări şi interpelări referitoare la serviciile care se află în 

coordonarea mea, aş vrea să-i răspund d-lui Mănescu în sensul în care solicitarea 
Domniei Sale referitoare la traseul 101 de micşorare a frecvenţei cu care circulă, a făcut 
obiectul a două şedinţe de consiliu local, atât cea ordinară din luna trecută, cât şi cea 
extraordinară la diferenţă de trei zile, la care dvs. nu aţi participat, mai mult, aţi fugit din 
sală atunci când s-a pus în dezbatere acest punct de pe ordinea de zi. Cred că dacă v-ar fi 
interesat cât negru sub unghie măcar problema reală pe care o au cetăţenii din cart. 
Izvoru Rece, măcar din bun simţ participaţi la această şedinţă. Mai mult, acolo a fost 
votat pe lângă contractul de delegare şi noul plan de transport la nivelul municipiului 
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Craiova care are în componenţa sa inclusiv micşorarea frecvenţei cu care circulă traseul 
101, are în componenţa sa introducerea a trei noi traseii şi prelungirea altor trasee. Ca 
acest proiect, această hotărâre a conmsiliului local, acest contract între operatorul de 
transport şi Primăria Municipiului Craiova să se pună în aplicare, cred că sunteţi în 
măsură să faceţi diligenţele necesare la dvs. la partid. Este printre puţinele proiecte de 
hotărâre care nu s-a întors cu viză de legalitate, cu controlul de legalitate de la Prefectură. 
Înţeleg că la nivelul partidului dvs. sunt zbateri foarte mari ca acest proiect legal să fie 
dat de către colegii cu care apăreţi dvs. în conferinţe de presă la Izvorul Rece, să nu fie 
dat legal. Vă rog frumos să-i atenţionaţi, iar dvs. atunci când vă interesează problemele 
cetăţenilor, participaţi la vot pentru că din ce spun colegii mei şi cei de afară, mergeaţi 
mai repede decât un tramvai când s-a pus în discuţie acest punct.  

 
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Având în vedere că restul solicitărilor se vor face în scris, declar închise lucrările 
şedinţei ordinare de azi, 28.06.2018. Vă mulţumesc pentru participare. 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 

Dorel Voicu Nicoleta Miulescu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


