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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 06.10.2010 

 
 
 

  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 5 consilieri absenţi nemotivat: Radu Marin Traian, 
Pîrvuleasa Nicolae, Ion Octavian Florin, Gîdăr Alexandru, Vasile Marian. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de 
azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. consilier Sas Teodor să preia conducerea şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 26019/01.10.2010, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 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 06.10.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind declararea utilităţii publice în vederea realizării 
obiectivului ”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş 
cu strada A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării 
traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului  Craiova, 
cu Judeţul Dolj şi cu municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul Dolj, în 
vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor „ECODOLJ”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

 
Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010 
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     Avem 3 puncte pe ordinea de zi, şi un punct peste ordinea de zi. Supun la vot 
ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
                                                                                   
    

1. Proiect de hotărâre privind declararea utilităţii publice în vederea realizării 
obiectivului ”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu strada A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea 
preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

     D-ra Predescu: 
     Este o discuţie de principiu dată de împrejurarea că întrunindu-ne în şedinţă 
extraordinară, noi nu am mai avut activitate în comisii şi ca atare, tot ceea ce s-ar fi 
discutat în comisia juridică, sunt obligată să discutăm acum direct în plen. Cu privire la 
acest proiect, este de completat temeiul juridic şi raportul, dar în primul rând temeiul 
juridic din hotărâre, sub mai multe aspecte. În primul rând este de trecut art. 45 alin. 3, 
pentru că este de patrimoniu, ca şi temei juridic, după cele arătate ca ţinând de art. 36, 
adică din domeniile care ne dau competenţa de  a adopta o astfel de hotărâre. Acum cu 
privire la condiţiile în care se adoptă această lege, executivul a ales dispoziţiile Legii 
198/2004 care sunt derogatorii în ceea ce priveşte exproprierea de la Legea 33/1994 
privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică,  în sensul că avem o altă 
procedură în privinţa exproprierii care inversează rolul în sensul că  întreaga procedură 
este de această dată în favoarea expropriatorului, şi cu o ocrotire puţin mai restrânsă a 
expropriatului. Aşa cum se arată ţi în raport, această ocrotire mai mică de care se 
bucură expropriatul, evident, este dată de procedura specială, printre care faptul că nici 
una din acţiunile în justiţie, nu suspendă lucrarea de expropriere şi căile de atac, de 
asemenea nu suspendă cursul judecăţii. În aceste condiţii, ca temei juridic faţă de 
împrejurarea că Legea 198/2004 a fost modificată şi completată ulterior prin Legea 
194/2008 este de trecut şi acest temei juridic, mai mult şi pentru împrejurarea că dacă 
în Legea 198/2004 se vorbeşte numai despre expropriator Statul Român prin Compania 
Naţională de Autostrăzi şi abia ulterior prin HG 434/2009 privind normele de aplicare 
ale acestei legi, se face distincţia între competenţa autorităţii centrale a Guvernului şi, 
pe de altă parte, a autorităţilor locale judeţene şi municipale în funcţie de categoria de 
drum, legea modificatoare, Legea 184/2008 aduce aceste corecturi la cadrul legislativ 
de bază şi anume la însăşi lege, făcând distincţia între cele trei categorii de drumuri şi 
arătând competenţa directă pe care Guvernul, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale le 
au de a decide în raport de categoria de drum de interes naţional, judeţean, local. Ca 
atare, solicit completarea temeiului prin arătarea că sunt aplicabile dispoziţiile Legii 
184/2004.  
     O altă chestiune, în raport, pentru că ţine de competenţa noastră de a decide, 
consider că trebuie arătată categoria de drum la care ne referim, şi anume, un drum de 
interes local, pentru că altfel, nu am putea noi decide şi ar fi alta procedura de urmat. 
Aici este o problemă pe care eu mi-am pus-o şi anume, la un moment dat, drumul de 
interes local pe care noi îl avem în vedere, se intersectează cu un drum naţional, cu DN 
65. În aceste condiţii, s-ar pune problema dacă lucrarea în sine capătă amploarea unei 
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lucrări de interes naţional şi în aceste condiţii, expropriatorul ar fi Statul Român prin 
Compania Naţională de Autostrăzi şi  am avea altă procedură de urmat, aşa cum avem 
un exemplu anterior la Constanţa, când exproprierea se face de către Guvern chiar dacă 
avem o hotărâre de consiliu local, sau dacă suntem în ipoteza şi avem o practică mai 
recentă dată de Primăria Generală Bucureşti şi Consiliul General, care procedează la 
adoptarea hotărârii, considerând autoritatea locală că este expropriatorul.  Ca atare, eu 
consider că trebuie să ne lămurim ce categorie de drum avem dacă este unul de interes 
local, ca atare, este competenţa exclusivă a autorităţii locale, dacă ar interveni şi un 
interes naţional, atunci se complică cu privire la procedura de urmat şi actele care sunt 
de parcurs în această situaţie.  
     Tot cu privire la temeiul juridic, Legea 184 care aduce modificările care sunt astăzi 
în vigoare, ne arată că documentaţia tehnico-economică, exact ceea ce cuprinde 
proiectul prezent pentru că avem documentaţie tehnico-economică cu bornele 
culoarului de trecere, cu cuantumul lucrărilor pe etape, se elaborează în condiţiile Legii 
215/2001 şi Legii 500/2002 privind finanţele publice locale. Să ne gândim dacă noi 
trecem, pentru că legea ne arată expres  că trebuie să trecem acest temei juridic, dacă 
noi îl trecem  doar pe acesta sau trecem şi Legea finanţelor publice locale pentru că 
este legea specială care ne guvernează  şi pe noi, 273, dar oricum, în condiţiile legii 
trebuie să trecem  Legea 500/2002 ca şi temei juridic. 
     O problemă care ţine de  documentaţia existentă. Acest art. 3 în redactarea prezentă 
după modificările aduse de Legea 184/2008 arată că după avizarea de către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, a fiecărei 
documentaţii cadastral juridice de expropriere, aceasta are obligaţia de a transmite 
unităţilor administrativ teritoriale, lista imobilelor situate pe coridorul de expropriere.  
Dacă ne-am referi la Legea 189 nemodificată, se vorbea despre publicarea coridorului 
şi era arătată procedura de a face publică afişarea la sediul consiliului, prin publicaţia 
care se va face într-un ziar de interes local. Legea 184 vorbeşte în plus şi de această 
cerinţă.  Eu consider că ar trebui completată documentaţia şi cu aceste probleme 
privind publicitatea în ideea de a avea un proiect corect pentru că s-ar putea să facă 
obiectul, în raport de interesul unor persoane şi al unor acţiuni în justiţie. În raport de 
toate acestea, eu consider că pentru un interes public local, este bine de completat atât 
hotărârea cât şi raportul propriu-zis.  
     Cu privire la situaţia pentru care noi suntem puşi să decidem, eu îmi exprim un 
punct de vedere personal, pe care l-am afirmat şi cu un an în urmă, atunci când eram 
mult mai departe în această procedură publică, doar se prefigura că se va începe, când 
am spus  că acea zonă a fost configurată după cutremurul din 1977, înainte de 1990, că 
schimbarea regimului din decembrie 1989, a privit pe de altă parte şi respectarea 
dreptului de proprietate, am considerat că orice atingere adusă dreptului de proprietate, 
odată regimul politic schimbat, se va face cu foarte multă atenţie. Solicitam pe atunci 
d-lui primar Solomon să aibă în vedere la partea tehnică, realizarea acestui proiect, 
posibilitatea de a nu se proceda la demolarea celor două imobile care sunt cuprinse, 
atâta timp cât ele privesc doar lărgirea străzii, nu şi realizarea unor alte construcţii pe 
acest spaţiu şi din acest punct de vedere eu îmi exprim rezerve şi azi cu privire la 
expropriere.   
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     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vreau să lămurim câteva aspecte juridice. Cele care sunt pertinente n-o să le mai 
reiau, cele care depăşesc un pic excesul de zel, o să le punctez şi nu sunt de acord cu 
ele. 
     Legat de votul cu două treimi şi de temeiul legal, avem art. 45 lit. E  care prevede în 
mod expres că hotărârile se iau cu majoritate de  voturi ale membrilor prezenţi. Pentru 
hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea 
teritoriului, vă învederez că nu expropriem şi terenul care  este proprietatea noastră 
exclusivă, care este intabulat, iar în patrimoniul nostru rămâne, după ce trece această 
procedură, doar terenul pe care îl avem. Clădirile nu vor fi în patrimoniul nostru pentru 
că ele nu vor mai exista. 
     Un al doilea aspect – drum naţional, drum local şi atunci trebuie să schimbăm 
procedura. Fiind un drum de interes naţional, să schimbăm procedura şi să facă 
exproprierea Compania Naţională de Drumuri. Str. Arieş şi Eugenia Carada sunt străzi 
ale Craiovei. Nu găsesc nici o modalitate, iar pe deasupra ar trebui să spunem că 
finanţarea o face  Uniunea Europeană şi Compania Naţională de Drumuri şi că ei ar fi 
trebuit să depună proiectul pentru finanţare la Uniunea Europeană şi că n-ar trebui să 
depunem decât PID-ul. Nu sunt de acord cu acest aspect sub nici o formă. 
Reglementarea cu privire la categoria drumului naţional sau local o avem. Este un 
drum local, acolo unde facem acest pasaj subteran, sunt drumuri locale. Sunt în 
administrarea noastră, le îngrijim dintotdeauna de când au apărut ele prin Craiova şi nu 
avem ce să comentăm pe acest subiect. 
     Legat de  procedura de după declararea de utilitate publică, declararea pe care o 
facem astăzi pentru expropriere, repet, nu prin actul de astăzi se merge şi se iau acele 
clădiri. Este o comisie de expropriere care va face hotărârile, comisie care este obligată 
să facă toată procedura de după declararea de  utilitate publică, iar această comisie are 
obligaţii prevăzute în lege. Nu prin hotărârea noastră de consiliu îi obligăm să respecte 
legea, ar fi culmea. Prin hotărârea de consiliu doar consfinţim că acele imobile sunt de 
interes public local şi am spus de ce local, pentru că drumul pe care se va face pasajul 
subteran, clădirile care se află pe acest teren, sunt de interes local, nu naţional. 
     Cu legea finanţelor şi sunt de acord şi nu sunt, pentru că noi partea tehnică, 
indicatorii tehnico-economici i-am aprobat şi acolo am trecut legea. Dl. Mischianu 
spunea că putem fi la acest capitol plini de zel şi o punem. Nu este nici un fel de 
problemă. Am pus-o la momentul la care am aprobat indicatorii. În momentul de faţă 
nu aprobăm indicatorii. Eu m-am tot uitat şi am tot văzut. Declararea de utilitate 
publică de interes local, şi atât. Indicatorii tehnico-economici pe care astăzi îi trecem, i-
am aprobat şi de aceea zic că suntem plini de zel, dar nu este nici un fel de problemă. 
Celelalte observaţii de a trece încă o dată toate modificările legislative, Legea 184, 
hotărârea de guvern 434, legea 273,  este în regulă, le mai enunţăm o dată, doar că 
aceste acte normative sunt modificări ale legii. Nici un fel de problemă, le enunţăm, iar 
cu privire la respectarea lor,  în mod obligatoriu, natural, firesc, ca pentru orice 
cetăţean al Craiovei, cei care fac parte din comisie sunt absolut obligaţi să le respecte 
pe procedura respectivă întocmai, fără să fie nevoie ca noi să inserăm în cuprinsul 
hotărârii de consiliu, că practic ar trebui să inserăm toată procedura prevăzută de lege 
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şi cred că sunt oameni suficient de inteligenţi, cu experienţă, mai ales că au participat 
şi la exproprierea de pe A.I. Cuza  ca să ducă această procedură în condiţii cât se poate 
de fireşti şi de  normale. 
     D-ra Predescu: 
     Numai dacă se modifică temeiul juridic şi cu privire la legea 184/2008, atunci nu 
mai era atât de importantă discuţia cu privire la categoria de drum pentru că ea face 
această deosebire. Dar atâta timp cât noi nu aveam temeiul nu reieşea de unde avem 
noi competenţa, legea vorbind despre drumuri naţionale şi nu locale. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Noi am mai fost de acord cu acest proiect. Ceea ce  vreau eu să atrag atenţia este că 
acest proiect nu va rezolva decât parţial o problemă legată de aglomerarea circulaţiei la 
un anumit nivel în sensul că în intersecţia Calea Bucureşti cu Carol sau cu Arieş se va 
deplasa acest nod de circulaţie undeva mai sus, în dreptul casei Studenţilor. 
Rugămintea mea este către executiv pentru că acest proiect pe care îl votăm noi astăzi, 
va lua câtva timp până se va pune în operă, rugămintea mea este să demareze cât mai 
repede continuarea acestui proiect, adică prelungirea lărgirii străzii Arieş conform 
PUG-ului în vigoare, înspre str. Caracal şi de-abia atunci vom avea un număr 
apreciabil de exproprieri care presupune nişte demersuri birocratice mai ample. 
Trebuie să nu uităm un lucru, nu rezolvăm mare lucru cu punerea acestui proiect în 
operă, dacă nu îl continuăm logic până în momentul în care debuşăm o circulaţie într-o 
arteră care este în stare să preia această circulaţie. Aşa cum sunt str. Carada şi Arieş nu 
sunt în stare să preia circulaţia amplă, masivă, cu un flux important, astfel încât să 
rezolvăm o situaţie. Nu rezolvăm o situaţie. Eu m-am exprimat undeva plastic, e ca şi 
cum ai avea o bubă pe un picior şi o muţi după ceafă. Nu rezolvăm, dacă nu continuăm 
şi aş vrea să aveţi în atenţie acest aspect şi să continuaţi demersurile pentru rezolvarea 
problemei în ansamblu. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Acum facem primul pas. Împreună putem face şi paşii următori. Este absolut 
necesar să facem  acest pasaj subteran ca apoi să punem în discuţie şi partea a doua 
legată de eventuale sau ulterioare exproprieri pentru a duce traficul cât mai repede în 
str. Caracal. Eu cred că la finele acestui mandat, fiecare consilier local va putea să 
spună că pe perioada mandatului Domniei Sale s-au făcut două pasaje, s-a reabilitat 
centrul istoric, s-au reabilitat nouă străzi, 11 km de tramvai şi că a contribuit fiecare 
chiar dacă a fost nevoit să vină săptămânal la şedinţe de consiliu, pentru că asta o să 
facem în următoarea lună de zile. Fiecare dintre noi ne-am adus contribuţia, d-ra 
Predescu cu observaţii juridice, dvs. cu observaţii tehnice care în viitor pot fi puse în 
aplicare. 
     Dl. Director Mischianu: 
      În ceea ce priveşte documentaţia cadastral juridică vreau să vă pecizez că alin. 2 
din ultima modificare a legii 198 prevede că după publicarea hotărârii de consiliu 
privind aprobarea declarării de utilitate publică a indicatorilor, a coridorului, se 
îndeplineşte documentaţia de publicitate imobiliară. Deci ulterior acestei operaţiuni. În 
rest,  temeiul juridic al dvs., respectiv Legea 184/2008, Legea 273/2006, HG 434 
privind normele metodologice sunt pertinente şi înţeleg să ni le însuşim. Şi art. 45.2 cu 
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lit. e. Acesta este, din punctul meu de vedere, temeiul corect şi legal în atribuţia 
Consiliului Local. 
     Dl. Preşedinte:.                 
     Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de d-ra consilier 
Predescu.  Cine este pentru? 
Art. 1. Se aprobă declararea de utilitate publică de interes local lucrarea ”Realizare 

pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi 

respectiv, cu str. Imparatul Traian, în vederea preluării traficului auto pe 

bvd. Carol I – str. Arieş”. 
Art.2. Expropriatorul va fi municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova. 
Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:  
           Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 66.152,75 mii lei (15.637.839 Euro)  
                 din care:  C+M                                       54.470,37 mii lei (12.876.243 Euro) 
  (1Euro = 4,2303 lei la data de 16.08.2010) 
           Durata de realizare a investitiei: 18 luni. 
           Lungimea pasajului subteran = 405,32 m 
Art.4. Se aprobă amplasamentul lucrarii, conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte 

integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art.5. Se aprobă sursa de finanţare din bugetul local şi din fonduri nerambursabile prin 

Programul Operaţional Regional (POR) - Axa prioritară 1 „Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere”.  

Art.6. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care 
constituie coridorul de expropriere, identificat conform art.4 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Se aprobă suma globală a despăgubirilor, în cuantum de 3017100 lei (707543 
euro), pe baza rapoartelor de evaluare, prevăzute în anexele nr. 3 – 13 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Termenul în care despăgubirile estimate se virează într-un cont deschis pe 
numele expropriatorului, este de 90 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie publică locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Predescu). 
  
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului 
Craiova, cu Judeţul Dolj şi cu municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul 
Dolj, în vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 
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     Dl. Cherciu: 
     Săptămâna trecută am avut „plăcuta surpriză” ca în media locală să citesc despre 

mulţumirile pe care dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean le adresează administraţiei 
locale Craiova pentru modul în care am cooperat în constituirea acestei asociaţii şi 
pentru punerea la dispoziţie a depozitului de la Mofleni, pentru utilizarea comunelor şi 
oraşelor din întregul judeţ. Acestor mulţumiri mă simt şi eu dator să le răspund în 
numele meu şi chiar mi-aş aroga dreptul să mulţumesc în numele tuturor craiovenilor 
pentru frumoasa iniţiativă a dânsului prin care „vom vota punerea la dispoziţia 
asocierii a depozitului existent la Craiova pentru a deservi întregul judeţ până la 
epuizarea capacităţii sale”. Cunoaşteţi foarte bine poziţia mea de-a lungul timpului, 
privind această hotărâre, s-a discutat de câteva ori în şedinţele Consiliului Local pe 
această temă. Eu vreau doar un singur lucru să mai precizee anume că ceea ce 
moştenim, nu se datorează exclusiv unei singure persoane şi aici nu mă refer la fostul 
primar Bulucea, ci trebuie să adresăm mulţumirile de rigoare întregii administraţii 
reprezentată la acel moment de Partidul Social Democrat, care a reuşit să ne aducă în 
acest punct în care gunoiul din  întreg judeţul va fi depozitat sub nasul craiovenilor. Le 
mulţumesc pentru această iniţiativă pornită acum câţiva ani şi la fel, le mulţumesc 
pentru faptul că au reuşit prin contractul semnat şi actul adiţional care a apărut la un 
moment dat, să ne pună cumva cu spatele la zid, încât până la urmă să fim obligaţi să 
adoptăm o astfel de  hotărâre, în opinia mea, contrară intereselor locuitorilor din 
municipiul Craiova. Voi vota împotrivă aşa cum am făcut şi la celelalte proiecte de 
hotărâri pe aceeaşi temă. 

     Dl. Ştefârţă: 
     Eu voi vota pentru acest proiect al executivului. Chiar din titlu rezultă o portiţă de 

scăpare, este până la epuizarea zonei alocate. Noi putem să mai umblăm la zona asta 
alocată ca să se epuizeze mai repede. 

     Dl. Răducănoiu: 
     Ca reprezentant al PSD  mă simt obligat să dau replică şi tot pe aceeaşi linie a 

mulţumirilor, adică mulţumesc PDL pentru că n-a votat nici un proiect de hotărâre care 
viza locurile de muncă, cu atât mai mult cu cât este o dihonie în învăţământ la ora 
actuală, înţelegând că nu mai au bani pentru salarii pentru luna decembrie şi le 
mulţumesc guvernanţilor reprezentaţi de PDL şi mă opresc aici cu mulţumirile. Cred 
că nu trebuie să politizăm şi să nominalizăm lideri ai unui partid care ne este adversar 
într-o chestiune tehnică pur administrativă de interes local şi judeţean. Chestiunile 
acestea probabil că ar trebui să le discutăm la partid şi nu în Consiliul Local. Vă 
mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de Asociere încheiat între municipiul  
Craiova, Judeţul Dolj şi municipiile, oraşele şi  comunele din judeţul Dolj, în 
vederea înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor „ECODOLJ”, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.360/2008, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Contractului de Asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Cherciu). 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin 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 prin schimbarea denumirii şi modificarea elementelor de 
identificare a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova  

                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, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Patrimoniu 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  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010 

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Scopul acestei rectificări este dublu. Pe de o parte ni se dă, pe de altă parte ni se 

ia. Ni se dau aproape cinci miliarde şi jumătate de la Guvern pentru lucrări de 
modernizare, de investiţii la Regia de Termoficare, pe de altă parte 3 miliarde ni se iau 
din sumele de echilibrare la Consiliul Judeţean şi cred că nu greşesc, provin din TVA. 
Acestea sunt modificările. Una în plus şi una în minus. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, la valoarea de 598.853 mii lei, pe anul 2010, conform 
anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.102/2010. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
 
      Dl.  Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 06.10.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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