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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.08.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 20, iar 7 consilieri sunt absenţi (dl. Calotă, dl. Cosman, dl. 
Dindirică, d-ra Predescu, dl. Otovescu, dl. Mănescu). Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Voicu Dorel pentru a prelua lucrările şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin Dispoziţia nr. 3163/09.08.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă  extraordinară în data de 14.08.2018, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a 
vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de16.08.2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public 
– tramvaie”  şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei şi pe cale de 
consecinţă, încetarea efectelor Hotărârii Consililui Local nr.330/2018. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  
Instituţia Prefectului - Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii ”Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.85/2018, modificată. 
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  Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.  
 
 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova 
de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L., din data de16.08.2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Având în vedere că la acest punct avem o discuţie despre SC Salubritate, vă cerem 

public să ne spuneţi ce se întâmplă cu gunoiul în Craiova. De ce de aproximativ 2 luni de 
zile gunoiul nu este ridicat? Se transformă oraşul într-un focar de infecţie. Ţânţarii sunt 
peste tot. Mirosul este foarte persistent. Unde vreţi să ajungem, la ciumă? De ce nu se 
ridică gunoiul? De ce persistă mirosul?. 

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

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 16.08.2018, ora 15,00, următoarea ordine de zi: 
a) aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., pe anul 2018;  
b) împuternicirea d-lui Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., să semneze contractul de achiziţie în sistem leasing 
operaţional, precum şi toate actele necesare, în vederea dobândirii de 
„autocompactoare cu capacitate de încărcare 15-16 mc – 6 bucăţi”, norma de 
poluare Euro 6, cu  rată/chirie lunară fixă, pentru o perioadă de 24 de luni, cu 
ofertantul câştigător. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2018. 

     Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela, S.C. 
Salubritate  Craiova S.R.L. şi dl. Butari Mihai Vlad vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Sirop). 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unităţii administrativ-
teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de 
transport public – tramvaie”  şi a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei şi 
pe cale de consecinţă, încetarea efectelor Hotărârii Consililui Local nr.330/2018. 
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 participarea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, ca 

partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-tramvaie”, 
în vederea depunerii şi obţinerii finanţării acestuia din cadrul Programului 
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Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, 
Obiectivul specific 4.1. 

Art.2. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat şi unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Craiova, partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a 
proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-tramvaie”, conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii 
publice ocazionale, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, lider de parteneriat şi unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Craiova,  în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de 
transport public-tramvaie, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport 
public-tramvaie”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiţiei prevăzută la art.1, conform 
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, în numele unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova, a unui 
număr de 17 tramvaie, cu lungimea de aproximativ 25 m. 

Art.6.  Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, solicitate la 
finanţare, şi a altor activităţi eligibile proprii din proiect ale unităţii administrativ-
teritoriale Municipiul Craiova, în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de 
transport public-tramvaie”, în cuantum de 202.349.385,00 lei, inclusiv TVA. 

Art.7. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova, de 2%  din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităţilor 
proprii din proiect, în cuantum de 4.046.987,70 lei, reprezentând cofinanţarea 
proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-tramvaie”. 

Art.8. Se aprobă achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investiţiilor 
aferente unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului 
„Achiziţie de mijloace de transport public-tramvaie”. 

Art.9. Se aprobă asigurarea sumelor reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe 
durata implementării activităţilor proprii ale proiectului „Achiziţie de mijloace de 
transport public-tramvaie”, pentru implementarea în condiţii optime a investiţiilor 
propuse şi a activităţilor complementare acestora. 

Art.10. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
investiţiilor aferente unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul 
proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public-tramvaie”, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile europene şi 
structurale de investiţii. 

Art.11. Se împuterniceşte Primarul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova să 
semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere prevăzute la art.2 şi 3 din 
prezenta hotărâre. 

Art.12.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.330/2018. 
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Art.13.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico-Financiară şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de asociere între Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  
Instituţia Prefectului - Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, 
în vederea realizării obiectivului de investiţii ”Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.85/2018, modificată. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Voiam să mai cer clarificări în legătură cu stadiul acestui spital. Mai vrem clarificări, 

adică să fim puşi la curent ce se întâmplă cu acest proiect. Vă mulţumesc. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Sunt trei spitale regionale care se perfectează la ora actuală. Au apărut discuţii precum 

faptul că la Craiova lucrurile sunt mai întârziate datorită faptului că consultanţii care au 
fost contactaţi de către Ministerul Sănătăţii au solicitat parcela de 10 ha la Ministerul 
Apărării Naţionale care a trecut în proprietatea Ministerului Sănătăţii. Începând partea de 
proiectare au constatat că suprafaţa de 10 ha este prea mică şi pentru a fi un singur proiect 
au solicitat o altă suprafaţă mai mare. Ministerul Sănătăţii a solicitat Ministerului Apărării 
Naţionale o altă suprafaţă de teren şi s-a schimbat cu cea de 27 de ha de pe centură. Deci 
lucrurile acestea pe care vi le-am spus, nu au avut nicio legătură cu Primăria şi Consiliul 
Judeţean. Nu avem niciun fel de legătură cu acest proiect datorită faptului că ne interesăm 
şi sprijinim, ceea ce am făcut în ultima perioadă după ce s-a stabilit suprafaţa de 27 ha, ne-
am angajat ca PUZ-ul să-l solicităm noi. Ne-am angajat să facem acest PUZ şi spre 
deosebire de celelalte oraşe, despre care spuneaţi că sunt avansate, la Iaşi de exemplu, 
PUZ-ul a fost executat prin Compania Naţională de Investiţii. Noi ne-am angajat pentru a 
câştiga timp, să-l facem noi. Ieri am luat avizul de la Ministerul Apărării Naţionale, de la 
OMV pentru că este o magistrală foarte mare care trece pe acolo, s-au luat avizele de la 
mediu. Mai sunt câteva avize de la comisia de cultură şi de la drumuri naţionale. Când 
toate aceste avize se vor depune la sediu, vom trece la faza următoare. Odată finalizat 
PUZ-ul, îl vom depune la Ministerul Sănătăţii. În paralel, sunt aceste discuţii pe proiect, 
dar noi niciodată nu am fost implicaţi. La sfârşitul lunii august am solicitat în mod expres 
să avem şi noi o întâlnire cu proiectanţii. Sperăm să vină la Craiova să ne dea şi nouă 
amănunte despre cum arată proiectul. 

Ca şi o completare la punctul 1. Tocmai acesta este scopul punctului 1 de a le da 
posibilitatea să-şi completeze parcul auto cu câteva autospeciale. Am găsit această 
variantă. Sperăm că la sfârşitul lunii să înceapă acţiunea.  

Vis a vis de ţânţari, acţiunile anul acesta au fost de două ori mai multe decât anul 
anterior. Au fost mult mai multe, însă ploile care au fost în ultima perioadă, au făcut ca 
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dezvoltarea ţânţarilor să fie foarte puternică. Ceea ce a făcut Salubritatea, n-ar putea să 
facă mai mult, pentru că sunt nişte parametri care trebuie să fie aprobaţi de DSP şi pe care 
i-ar depăşi şi n-ar putea să facă mai mult. 

Sunt disfuncţionalităţi, se întâmplă, dar în niciun caz mirosul de gunoi nu vine de la 
aceste platforme izolate. Vine decât dinspre groapa de gunoi de la Mofleni, sau Balta 
Craioviţei. Aduceţi-vă aminte ce însemna mirosul la cimitirul Sineasca, acolo la Lidl. 
Probabil că pe măsură ce se acoperă celula 5, va dispărea şi mirosul.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Vom susţine acest punct. Aş fi vrut să spuneţi câteva cuvinte. In calitate de consilieri 

locali ne delimităm de atitudinea şi comportamentul directorului de la Filarmonica Oltenia 
şi solicităm demisia de onoare. Să demitem acest individ. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Ieri am fost şi eu oprit şi chestionat în legătură cu această întrebare de către jurnalişti de 

la televiziuni. Nu pot să vă spun care televiziuni că nu ştiu care au fost.  M-am dezis şi eu 
şi Primăria şi consiliul local de declaraţiile d-lui director de la Filarmonică.  Faţă de aceste 
aspecte, l-am chemat ieri şi am avut o discuţie şi i-am solicitat să clarifice această poziţie, 
dacă a fost o scăpare, a fost o greşeală sau este un punct de vedere.I-am cerut să facă 
public ce s-a întâmplat cu acest fragment care a apărut pe contul dânsului de facebook. 
Aşteptăm să apară poziţia dânsului faţă de această afirmaţie. Încă o dată, noi, primăria, eu, 
ca primar, consiliul local, ne dezicem de afirmaţiile lui. Consider în continuare pe baza 
afirmaţiilor pe care le-a făcut că a fost o greşeală de exprimare. Aşteptăm să vedem 
răspunsul. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Pentru că noi, consilierii opoziţiei, ţinem la dvs., vă sfătuim ca data viitoare când îl 

chemaţi pe acest individ în biroul dvs., să solicitaţi percheziţionarea acestuia pentru a fi în 
siguranţă. 

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

Art.1.Se aprobă modificarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  Instituţia Prefectului 
– Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, prin înlocuirea în 
cuprinsul acestuia a denumirii ”Spital Clinic Regional de Urgenţă Craiova”, cu 
”Spital Regional de Urgenţă Craiova”. 

Art.2.Protocolul de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, Ministerul Sănătăţii,  Instituţia Prefectului – Judeţul Dolj şi 
Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în forma modificată, este prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Protocolul de asociere 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.85/2018. 

    Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Ministerul Sănătăţii, 
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Instituţia Prefectului–Judeţul Dolj şi Consiliul Judeţean Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
 
 
 
      Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 14.08.2018. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Dorel Voicu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


