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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2010 

 
 
 
 

  
 
 Dl. Mateescu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 absenţi motivat: dl. Nedelescu Ghe. şi dl. Radu Marin 
Traian. Conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local şi a Legii nr. 215/2001, republicată, şedinţa întruneşte condiţiile 
legale pentru a-şi putea desfăşura lucrările. 
     Daţi-mi voie să vă prezint controlul de legalitate al Prefectului Judeţului Dolj asupra 
hotărârilor adoptate de Consiliul Local Municipal Craiova în şedinţa extraordinară din 
11.02.2010 şi în şedinţa ordinară din data de 25.02.2010. Pentru şedinţa extraordinară 
din data de 11.02.2010 unde au fost adoptate 3 hotărâri, încă nu avem control de 
legalitate exercitat de Instituţia Prefectului Judeţului Dolj.  
     Pentru şedinţa ordinară din data de 25.02.2010, avem următoarea situaţie: 42 de 
hotărâri adoptate, 41 de hotărâri legale, 1 hotărâre nelegală, hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova cu nr. 62/2010 prin care s-a aprobat retragerea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „Ecodolj”. Cu privire la această hotărâre, dvs. v-au fost 
comunicate în această dimineaţă, atât motivele inserate de Instituţia Prefectului în 
referatul de legalitate, cât şi un raport al direcţiei de specialitate cu privire la această 
hotărâre de consiliu considerată nelegală, un raport prin care se propune menţinerea 
hotărârii 62/2010. Faţă de toate cele prezentate, vă supun spre aprobare raportul 
întocmit de direcţia de specialitate prin care se propune menţinerea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 62/2010. Cine este pentru? 
     Dl. Răducănoiu: 
     Vă propun ca pronunţarea asupra acestei hotărâri, respectiv a raportului, să fie 
amânată pentru şedinţa viitoare.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Mai întâi trebuie să fie retras, că există un raport al direcţiei de specialitate, am 
semnat ca şi executiv, acest raport. Eu cred că trebuie să ne pronunţăm pentru că 
trebuie rapid soluţionată această cauză, din punctul meu de vedere. Pe de o parte,  dacă 
Craiova rămâne în această ADI trebuie să se dezvolte şi banii trebuie absorbiţi repede. 
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În măsura în care nu rămâne şi vrea să se facă altceva şi să creăm o altă posibilitate de a 
absorbi aceşti bani, fie pe un alt amplasament, să se facă acest lucru. Cred că singurul 
lucru care ne dezavantajează este o amânare, ceea ce nu este benefic din punctul meu 
de vedere. Nu numai pe noi ci pe toţi care sunt înscrişi în ADI, astfel încât să lămurim 
lucrurile în cât mai scurt timp, pentru că este clar. Dacă hotărârea este nelegală, să se 
soluţioneze cât mai repede la tribunal, dacă este legală să intre şi să-şi producă efectele 
pe deplin şi să ştie toţi asociaţii ADI care este problema în această situaţie.  
     D-ra Predescu: 
     Bună ziua. Am intrat foarte repede în dezbateri. Înainte de a avea dezbateri, şi v-aş 
ruga să acceptaţi ceea ce propun, înainte, de fapt, de a răspunde şi de  a continua 
dezbaterile pe această temă, vreau să vă reamintesc că duminică a plecat dintre noi 
preşedintele Curţii de Apel Craiova, Costel Drăguţ, memoria sa şi figura sa luminoasă 
fiind omagiată de foarte mulţi dintre cetăţenii Craiovei pe ultimul său drum. Vă rog să 
păstrăm un moment de reculegere în amintirea sa.  
     Dacă îmi permiteţi, cu privire la această chestiune. În primul rând în comisiile de 
specialitate, chiar şi ieri în comisia juridică, raportul de menţinere nu a fost prezentat şi 
nu a fost discutat. Dacă se considera că este oportună menţinerea, faţă de referatul 
Instituţiei Prefectului prin care se constată ca nelegală hotărârea nr. 62/2010, trebuia 
discutat acest raport cel puţin în comisia de specialitate, comisia juridică. Ca atare, 
consider că sub această motivare, intervenţia iniţială cu privire la amânarea şi 
nediscutarea în această şedinţă, este întemeiată. 
     Pe fond, acest proiect a fost discutat în două şedinţe: într-o şedinţă în care s-a retras 
pentru a avea dezbateri şi verificări ulterioare, la solicitarea iniţiatorului şi în şedinţa 
din luna precedentă.  În afară de ceea ce se arată în referatul prefectului, chestiuni care 
ţin de legalitate şi peste care nu putem trece, aşa cum am arătat în şedinţa iniţială când 
s-au purtat dezbateri, sunt şi alte probleme ce ţin de legalitatea acestei hotărâri, iar pe 
de altă parte, de  oportunitate, care ne duc la consecinţa firească de a nu aproba o astfel 
de hotărâre.  Am arătat că hotărârea luată de Consiliul Local privind asocierea şi 
participarea la acest proiect a produs consecinţe, atât în privinţa asociaţilor, cât şi în 
privinţa derulării proiectului care este în faza de licitare, astfel cum a decis comisia 
Uniunii Europene. 
    Pe de altă parte în ceea ce priveşte oportunitatea, am arătat care sunt consecinţele 
materiale ale unei astfel de hotărâri luate de Consiliul Local, respectiv retragerea şi 
suma de 40  sau 50 de milioane de euro a fost discutată în acea şedinţă. Am arătat că 
putem răspunde pentru prejudiciul creat şi încă o chestiune de oportunitate, răspunderea 
este personală a fiecăruia dintre consilieri, în raport de votul dat. Pe de altă parte, am 
discutat şi s-a reţinut şi problema modalităţii de a rezolva pe fond această chestiune, 
respectiv menţinerea asocierii, şi realizarea în cadrul proiectului deja avansat, 
continuarea studiului şi realizarea unui alt loc efectiv de depozitare a deşeurilor, care 
este o chestiune în derulare în cadrul acestui proiect. Cel puţin pentru aceste 
considerente, eu vă propun să avem în vedere referatul de  nelegalitate şi să votăm în 
consecinţă, având în vedere aşa cum spuneam,  atât aspectele de nelegalitate invocate 
de Prefect cât şi de noi, iar pe de altă parte cele de oportunitate şi consecinţele materiale 
amintite anterior. 
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     Dl. Viceprimar Dincă: 
       Eu mă bucur că d-ra Bianca Predescu a reiterat  discuţiile anterioare şi a arătat că a 
trecut foarte mult timp de când am fost într-o stare de incertitudine, mă bucur că crede 
că astăzi trebuie dat un vot şi în acelaşi timp se şi rezolvă, cred eu, şi problemele de 
legalitate ridicate de diverşi colegi, inclusiv de d-ra Bianca Predescu, pentru că mergem 
în instanţă şi eu îmi doresc o soluţionare rapidă pentru a şti cum stăm. Amânarea nu 
ajută pe nimeni, indiferent partizanii cărei idei suntem. O soluţie pe care o dăm astăzi, 
dacă este favorabilă raportului de nelegalitate al Prefectului sau nu, va lămuri foarte 
repede această stare de incertitudine şi, în acelaşi timp, ar crea toate premizele ca şi 
licitaţiile, şi implementarea proiectului să aibă loc. Dacă această hotărâre este legală şi 
temeinică, găsim o altă soluţie pentru atragerea acestor bani, pentru că, vă reamintesc, a 
fost un vot în unanimitate pentru a intra în această Asociaţie de Dezvoltare 
Intercomunitară, indiferent de ce poziţie avem legat de  diverse aspecte de legalitate, iar 
un al doilea aspect este legat de faptul că nici una dintre localităţile care sunt asociate în 
această Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, nu are interesul să mai aştepte. Aţi 
văzut o grămadă de gunoaie pe câmp, o grămadă de gropi neconforme ş.a.m.d. Vă 
reamintesc, cu toţii suntem consilieri locali ai municipiului Craiova. În primul şi în 
primul rând apărăm interesele locuitorilor Craiovei, ale municipalităţii şi dacă acestea 
converg cu interesele întregului judeţ Dolj, este extraordinar de bine, dar înainte de 
toate apărăm interesele locuitorilor acestui oraş, iar acest proiect de hotărâre a fost 
iniţiat în ideea de a găsi o altă posibilitate decât aceea de a căra gunoiul din tot judeţul 
prin tot oraşul Craiova, pentru a-l aduce la groapa de gunoi de la Făcăi. O altă 
posibilitate, şi cred într-o altă posibilitate, alături de toţi ceilalţi membri ai Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară, pentru că discuţiile purtate la nesfârşit pentru că am 
amânat de două ori acest proiect de hotărâre şi rău am făcut, pentru că, până acum, cred 
că era dat şi controlul judecătoresc asupra acelui proiect de hotărâre şi în felul acesta, 
această discuţie nu exista pentru nici unul dintre noi, şi cei prezenţi în Consiliul Local 
şi ceilalţi membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară. Părerea mea este că, 
indiferent care ar fi rezultatul acestui vot, este un pas înainte, care trebuia să se facă de 
cel puţin trei luni de zile, când am avut această posibilitate.   
      Dl. Răducănoiu: 
      Nu voi relua argumentele expuse de colega noastră, d-ra Bianca Predescu, însă 
doresc să punctez câteva chestiuni.  Acest subiect nu este pe ordinea de zi. Există 
obligaţia legală de prezentare a controlului legalităţii actelor la începutul fiecărei 
şedinţe.  Dat fiind faptul că această hotărâre, prin controlul de legalitate exercitat de 
Instituţia Prefectului, s-a dat ca nelegală, ea poate să facă obiectul Consiliului Local 
prin introducerea pe o ordine de zi. Nu este nici un pas înainte dacă ne grăbim să ne 
pronunţăm asupra acestei hotărâri. Şi apoi, stimaţi colegi, haideţi să nu ne mai 
ascundem după cireş. Instituţia Prefectului, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, 
este o instituţie respectabilă.  Cu atât mai mult cu cât, cu toţii ştim că doar nu este ceva 
să nu se cunoască în ziua de azi, Prefectul este de extracţie PDL. Acum ce facem dacă 
legea spune că asupra unei hotărâri, dacă noi susţinem menţinerea, Instituţia 
Prefectului, evident, este obligată să acţioneze în instanţă. Cunoaştem prevederile 
legale. Nu mi-a fost dat, îndeplinind temporar şi întâmplător  o astfel de demnitate, ca 
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să dau nelegală hotărârea la municipiul reşedinţă de judeţ.  Pentru că pe baza 
discuţiilor, şi evident că făceam parte din grupări politice diferite, duc la rezolvarea 
problemei. 
     A doua chestiune pentru care nu sunt de acord  pentru că este nelegal, şi hotărârea, 
dacă o veţi lua că aveţi majoritatea, nu este nici un fel de problemă, este nelegală pentru 
că ea nu este pe ordinea de zi. Mergem mai departe. Am rămas stupefiat acum, când ni 
se pune în faţă raportul de specialitate care spune că „conform statutului” trebuie să 
înştiinţez preşedintele asociaţiei şi membrii asociaţiei cu intenţia de retragere. Este 
simplu. Consiliul Local putea să adopte o hotărâre prin care să se prevadă intenţia de 
retragere din asociaţie care era publică, după care se pronunţa, evident, adoptând o 
asemenea hotărâre, şi asupra retragerii, după îndeplinirea procedurii de formă, dacă 
vreţi. Problema de fond, pentru că este şi una, este aceea a responsabilităţii votului 
fiecărui consilier. Personal, nu vreau să dau cu subsemnatul, să plătesc sau să răspund 
chiar penal pentru adoptarea unei astfel de hotărâri. Nu ştiu care este raţionamentul în 
condiţiile în care sunt informat că deja, săptămâna viitoare, luni, trebuie să se deplaseze 
primarul municipiului cu Consiliul Judeţean la minister pentru a continua discuţiile vis 
a vis de această chestiune. Am spus-o şi o repet, groapa de gunoi trebuie mutată din 
municipiul Craiova. Haideţi să nu facem populisme că ştiţi că nu sunt interesele 
cetăţenilor municipiului. Dacă interesele cetăţenilor municipiului sunt, înseamnă că 
trebuie să mutăm groapa şi în colaborare cu toţi membrii asociaţiei, să găsim o astfel de 
soluţie de aşa natură încât proiectul de 50 milioane să nu fie pierdut pentru că în 
conformitate cu directivele europene, municipiul Craiova cu groapa de la Mofleni 
trebuie să aibă cele două staţii care costă 11 milioane. Este obligatoriu. Cele două staţii 
însă, dacă se mută groapa şi rămânem în acest masterplan, sunt economie la bugetul 
local. Ca atare, vă rog să nu discutăm, pentru că nu avem ce să discutăm, nu există pe 
ordinea de zi. 
     Dl. Cherciu: 
    Îmi permit să-l contrazic pe dl. Răducănoiu în sensul că avem ce să discutăm pentru 
că este una din hotărârile care afectează într-un grad foarte mare, confortul, modul 
civilizat în care locuitorii Craiovei vor trăi în anii următori. Discuţia în sine zic că nu 
trebuie purtată exclusiv pe considerente legale, ci în calitate de consilieri, să avem în 
vedere, cum spuneam, interesul locuitorilor Craiovei, cei care ne-au trimis în acest for. 
Există, ştim cu toţii, o strategie de dezvoltare aprobată încă de consiliul anterior nouă, 
în care este prevăzută găsirea unui nou amplasament pentru această groapă de gunoi.  
Există, ştim cu toţii, hai să-l numim chiar un vis  al unora din cei care au condus şi 
conduc executivul şi  Consiliul Local, în a face din Craiova un oraş cu adevărat frumos, 
un oraş care se poate dezvolta pe ambele maluri ale Jiului. Cele mai frumoase oraşe 
europene sunt Viena, Bratislava, Paris, Londra, care au reuşit să încadreze un râu, 
dezvoltându-se armonios pe ambele maluri.  Acelaşi lucru l-ar putea face Craiova, 
poate şi în deceniul sau în anii care vin. Adoptând hotărârea de fixare a gropii de gunoi 
pe actualul amplasament, pur şi simplu distrugem această oportunitate şi contrazicem 
strategia care a fost adoptată. Ideea care se vehiculează acum, că odată aprobat acest 
plan vom avea posibilitatea să mutăm groapa de gunoi pe un alt amplasament, este falsă 
şi sunt vorbe în vânt. Conform normelor europene, un proiect european care a fost o 
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dată aprobat, pe care ai apucat să încasezi bani, trebuie să se deruleze exact în cadrul 
proiectului aprobat iniţial. Singura variantă este dacă te abaţi de la acel proiect este să 
returnezi banii pe care i-ai încasat.Acesta este motivul pentru care, în numele grupului 
de consilieri ai PDL nu numai că susţinem menţinerea hotărârii, suntem dispuşi să 
mergem în instanţă şi chiar vă propun să avem în vedere ca ultimă variantă, convocarea 
unui referendum la nivelul cetăţenilor Craiovei.  Pentru că în şedinţa extraordinară de 
data trecută, şedinţă în care am creat un precedent prin care un grup de consilieri PSD 
n-au mai adresat interpelări executivului, ci colegilor dintr-un alt grup politic, şi anume 
nouă,  folosesc şi eu acest precedent în a adresa două întrebări colegilor noştri de la 
PSD, care, să nu uităm, sunt iniţiatorii proiectului de hotărâre care ne-a adus în acest 
punct. Dânşii şi nimeni altcineva, au iniţiat proiectul de hotărâre prin care groapa de 
gunoi a Craiovei devine groapă de gunoi a întregului judeţ. Prima întrebare, la care 
mizez încă o dată pe faptul că dânşii sunt foarte precişi, îmi vor răspunde, ce au avut în 
vedere când, ştim cu toţii, după ce ne-au pricopsit în mandatele trecute cu două 
contracte de pomină, anume: concesionarea parcărilor şi fixarea gropii de gunoi pe 
actualul amplasament, de bine de rău unul din aceste contracte  s-a reuşit a i se înlătura 
efectele,  de ce insistă în continuare să bătem în cuie acest amplasament, încât toată 
dezvoltarea ulterioară a Craiovei în zona Lunca Jiului să fie compromisă.   Poate au 
dânşii nişte avantaje, pe care sunt dispus să le ascult, care ne vor convinge că, într-
adevăr, iniţiativa dânşilor este ceea ce ne lipsea în acest oraş. 
     A doua întrebare pe care vreau să le-o adresez, este de ce uită că sunt în acest 
consiliu în calitate de consilieri locali şi nu reprezintă interesul judeţului care, 
întâmplător cred, este condus  ca şi la nivel de Consiliu Judeţean, de preşedintele  
Organizaţiei Locale a PSD. Noi aici nu apărăm rezolvarea problemelor de depozitare a 
deşeurilor  de la comuna X din Judeţul Dolj, ci locul în care urmează să depoziteze 
craiovenii şi numai ei, aceste deşeuri.  
     În fine, ultima  întrebare: de ce atunci când au iniţiat acest proiect de hotărâre, au 
folosit, zic eu, o denumire oarecum confuză.  Mi-aduc aminte titlul era   ceva de genul: 
„proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Craiova la Asociaţia  
Intercomunitară Ecodolj”.  Mulţi care citeau acest titlu, poate nici n-au realizat ce se 
ascunde în spatele lui. Era mult mai cinstit sau, hai să zicem, mult mai elocvent, dacă 
iniţiativa dânşilor avea titlul explicit: „proiect de hotărâre de transformare a 
Municipiului Craiova în groapa de gunoi a judeţului Dolj”.  Sunt trei întrebări precise la 
care aştept răspunsul din partea consilierilor PSD care au semnat această iniţiativă la fel 
de precisă. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Noi nu putem să dăm răspunsuri ca iniţiatori după 6 luni. Dacă dânsul judecă mai 
încet este problema dumnealui.  Dacă vrem să dăm explicaţii le dăm. În legătură cu 
referendumul, eu v-aş propune un referendum  pentru dizolvarea Consiliului Local, să 
facem alegeri din nou pentru că alta este realitatea. Unii au venit traşi de locomotivă, 
alţii am venit pe puterile noastre.    
     Interpelările aşa zise, nu interpelări, solicitarea de  clarificări pentru iniţiatori, este 
firească în cadrul acelei şedinţe unde se discută un proiect iniţiat de un consilier sau 
mai mulţi consilieri.  Ca atare, să nu mai lungim vorba, pentru că nu vreau să intru în 
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polemică cu nimeni. Vreau să ne respectăm aşa cum am afirmat-o de foarte multe ori, 
indiferent  de convingerile noastre politice.  Consider că aici nu trebuie să facem 
politică efectivă, trebuie să facem politica tuturor cetăţenilor care sunt de orientări 
diferite  politice şi nu fac parte din majoritate sau din minoritate. Pe fond, nu mai 
discut, eu vă spun de formă pentru că nu face obiectul ordinei de zi această discuţie pe 
legalitatea sau nelegalitatea hotărârii nr. 62/2010.  
     Dl. Cherciu: 
     Trebuie să am un drept la replică pentru că aici nu mai vorbim de argumente, 
vorbim de jigniri. Dl. Răducănoiu în clipa când a folosit despre mine sintagma asta că 
aş gândi mai încet,  vreau să-l asigur că, până la urmă, nu dânsul este cel care stabileşte 
cât de sprinţar şi cât de repede gândesc eu, vreau doar să-i spun un singur lucru că 
dânsul face parte dintr-un partid care a fost condus până mai deunăzi de o persoană care 
fusese gratulată nu de mine, ci de un alt conducător al partidului din care dânsul, cu 
onor, face parte, cu o titulatură care chiar nu mi-aş permite să o folosesc. Acea 
titulatură, într-adevăr, reprezintă o formă de a  gândi foarte foarte încet. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Să trecem de pasul de fierbinţeală, pe procedură, la fiecare şedinţă de consiliu, în 
mod normal secretarul primăriei sau cel care îi ţine locul, aduce la cunoştinţă 
Consiliului local referatul de  legalitate al prefectului şi supune spre aprobare, motiv 
pentru care şi la această şedinţă se face exact  la fel. S-au supus 42 de proiecte de 
hotărâri, 41 au primit viză de legalitate, 1 nu. Pe procedură este permis Consiliului 
Local  să adopte o hotărâre cu privire la acest proiect în sensul că, pe de o parte, se 
menţine, iar, pe de altă parte,  se ia act de referatul de legalitate al prefectului. Am 
înţeles că au fost două propuneri, una a d-lui Răducănoiu de amânare, executivul îşi 
menţine referatul respectiv şi solicită să daţi vot în consecinţă. În raport de vot, eu vă 
spun că indiferent cum va fi votul, cred, am credinţa certă că va fi un lucru benefic 
pentru Craiova, pentru că acest proiect are o soluţie.  Fie în sensul că în instanţă se 
declară nelegal, fie că astăzi se ia act de hotărârea prefectului privind referatul de 
legalitate. Vă mulţumesc.    
     Dl. Mateescu: 
     Având în vedere toate aceste aspecte menţionate de dvs., vă supun la vot raportul de 
specialitate, în forma în care l-aţi primit de dimineaţă. Cine este pentru?                                        
 Art.1. Se menţine Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.62/2010 

referitoare la retragerea Consiliului Local al Municipiului Craiova din Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”,  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, s-a votat cu 18 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (Predescu, 
Răducănoiu, Tudor, Magla, Iordache, Boboc, Pârvuleasa). 
    Dl. Răducănoiu: 
     Am rugămintea să se consemneze nominal voturile împotrivă. 
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     Dl. Mateescu: 
     Supun la vot controlul de legalitate şi procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 
de 25.02.2010. 
     D-ra Predescu: 
     Înainte de a se discuta această chestiune, cu privire la toate procesele-verbale, şi 
şedinţa ordinară şi şedinţele extraordinare. Pentru că le-am citit în integralitate, vreau 
ca redactorul acestor procese-verbale să reia lectura şi să aducă corecturile necesare. 
Sunt nume proprii scrise cu literă mică, nu este acord între subiect şi predicat. 
     Dl. Mateescu: 
     Supun la vot procesele-verbale. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Gîdăr  Alexandru pentru a prelua conducerea şedinţei.  
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 19088/19.03.2010, 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 25.03.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:  
 

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome Termoficare Craiova, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome Termoficare Craiova, pentru anul 2010. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Crese, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din Unităţile 
de Invăţământ din municipiul Craiova, pentru anul 2010.   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonici „Oltenia” Craiova, pentru anul 2010. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2010. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2010. 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2010. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2010. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor locale pentru serviciile publice de 
alimentare cu energie termică produsă centralizat prin centrale termice şi puncte 
termice. 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat 
şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, pentru luna aprilie 2010. 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice furnizate populaţiei pentru luna februarie 2010. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

 
Supun la vot ordinea de zi aşa cum s-a stabilit prin cutumă şi apoi să discutăm 
fiecare punct în parte. Cine este pentru ordinea de zi în ansamblu? Votat cu 
unanimitate de voturi. 

 
 

 
1. Întrebări şi interpelări. 

     Dl. Albăstroiu: 
     Începând de săptămâna aceasta soarele şi natura sunt mai darnici cu municipiul 
Craiova şi cu cetăţenii, serviciile de specialitate din cadrul primăriei încep să treacă la 
muncă pentru ca oraşul să arate mult mai frumos, mult mai curat, şi cetăţenii îşi spun şi 
dumnealor doleanţele. Încep foarte scurt cu câteva doleanţe ale unor cetăţeni din 
Brazdă. Este vorba despre str. Lămâiţei unde cetăţenii sunt nemulţumiţi de traficul 
foarte greoi şi solicită Direcţiei de Domeniu Public şi Urbanism şi Circulaţie să instituie 
acolo, pe această stradă un sens unic de circulaţie. De asemeni, sunt foarte nemulţumiţi 
de piaţa agroalimentară din Brazdă, unde, pur şi simplu, se construiesc în continuare  
după ureche  diferite chioşcuri, nu se respectă nişte norme de urbanism europene, 
predomină mizeria, dezordinea şi oamenii sunt foarte nemulţumiţi.  
     A început RAADPFL să monteze acele gărduţe de plasă de metal. S-ar dori ca 
aceste gărduleţe să nu fie montate preferenţial, să fie montate în toate zonele unde 
necesită montarea lor, în toate cartierele. 
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     Şi tot o mare nemulţumire a cetăţenilor Craiovei sunt aceşti câini comunitari. Am 
asistat ieri la o situaţie penibilă când cei de la salubritate au descins în cart. Rovine 
pentru a vedea care este situaţia acolo, că era o haită de câini, peste 15 câini care 
atentau la integritatea cetăţenilor şi, când s-au dus să vadă care este situaţia cu acei 
câini, care au fost sterilizaţi şi cine i-a luat din adăpost şi nu îi întreţine, cetăţenii au 
sărit la bătaie. O doamnă dintr-un bloc a ieşit şi când i-a dat o palmă unuia dintre 
salariaţi, i-a sărit şapca din cap. Exact ca în celebra fază de la televizor cu profesoara 
care a lovit poliţistul. Aş propune ca Poliţia Comunitară să fie solidară şi promptă  şi 
chiar să meargă împreună cu aceşti salariaţi ai salubrităţii când au acţiuni de genul 
acesta pentru a preîntâmpina astfel de acţiuni din partea locuitorilor. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la sensul unic, cu siguranţă că un cuvânt de spus destul de important îl au 
cei de la Poliţia Circulaţie pentru că de fiecare dată când se schimbă sensurile, se 
schimbă semnele de circulaţie într-o intersecţie, ei sunt cei care au cuvântul cel mai 
greu de spus.  Vom înainta această propunere comisiei de specialitate şi, în raport de 
modul în care văd dumnealor traficul în Craiova, cu siguranţă că veţi primi o soluţie 
favorabilă.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Referitor la această situaţie, de multe ori ai mers cu sesizări la Poliţia Circulaţie şi 
dumnealor aruncă pisica în ograda primăriei. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Din comisia de specialitate a primăriei face parte şi un poliţist de la circulaţie. 
Această comisie ia hotărârea, doar că discuţiile sunt tehnice acolo şi, cu siguranţă, şi el 
îşi spune un punct de vedere şi se ia act de punctul de vedere. 
     Referitor la piaţa din Brazdă, toate chioşcurile care sunt pe margine sunt proprietate 
privată, dl. Arhitect o ia să foarte atent în perioada următoare în discuţie toate aceste 
construcţii care s-au făcut pentru a arăta într-un fel mult mai accesibil, mult mai 
frumos, mult mai elegant. În ceea ce priveşte piaţa efectivă unde în perioada următoare, 
am şi aprobat bugetul în acest sens, va intra în modernizare, şi dl. Director sper să aibă 
toată disponibilitatea pentru a face această piaţă agroalimentară să arate bine. Pentru 
chioşcurile care sunt pe margine, vom încerca prin Direcţia de Urbanism să nu dăm aşa 
pentru orice tip de chioşc autorizaţie. 
     Legat de montarea gărduţului metalic, vreau să vă spun că regula a fost în felul 
următor: montăm în toate cartierele dar numai acolo unde s-au refăcut trotuarele, 
spaţiile verzi şi, bineînţeles, carosabilul. Şi în Rovine, şi în Brazdă este montat grăduţ, 
dar numai acolo unde s-au refăcut străzile sau aleile în funcţie de zona în care s-a 
intervenit în acest domeniu. 
     Câinii comunitari, comportament, Poliţie Comunitară. Legat de câinii comunitari 
vreau să vă spun că zilele următoare împreună cu colegii de la juridic şi de la 
salubritate, am încercat să facem nişte modificări la hotărârile care există în ceea ce 
priveşte atitudinea faţă de câinii comunitari ai autorităţilor locale, săptămâna viitoare în 
cel mai scurt timp vom avea un contact cu colegii parlamentari ca să îi determinăm să 
facă o asemenea propunere în parlament  pentru că trebuie să existe o atitudine mult 
mai responsabilă din partea fiecărui cetăţean al Craiovei. Aţi constatat o chestie 
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penibilă. Poliţia Comunitară acordă suport atâta timp cât se află în zona respectivă, 
pentru că fiecare are o zonă de patrulare. Bineânţeles, o colaborare între Poliţia 
Comunitară şi Salubritate trebuie să existe, să se anunţe în ce zonă se află şi poate să fie 
aproape de cei de la Salubritate, dar, încă o dată, comportamentul fiecărui cetăţean al 
Craiovei depinde de el, şi trebuie să se responsabilizeze fiecare cetăţean în parte. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Am o singură intervenţie de făcut asupra unui singur subiect. Este vorba de 
circulaţia autovehiculelor grele pe arterele de sud ale oraşului.  Aici mă refer la 
segmentul Râului din Calea Brestei şi până în Dunării şi următorul – Prelungirea 
Bechetului până în dreptul unităţii militare. Toate aceste artere au o fundaţie slabă, ele 
sunt supuse unor presiuni extraordinare din partea autovehiculelor grele şi vreau să vă 
spun că la ora actuală sunt într-o stare deplorabilă.  Este o adevărată peripeţie să 
reuşeşti să ocoleşti Craiova prin partea de sud. Eu nu zic să interveniţi cu asfaltări 
pentru că asfaltările sunt scumpe şi probabil că nu avem bani suficienţi. Haideţi să 
faceţi nişte plombe acolo unde este cazul pentru că în momentul ăsta punem în pericol 
chiar siguranţa traficului în cel mai mare grad. Vreau să vă spun că pe segmentul 
Prelungirea Bechetului autovehiculele ocolesc gropile, ajungând la un moment dat, că 
venind din ambele sensuri să nu mai aibă loc una să treacă de cealaltă. Este chiar, dacă 
nu hilar, în orice caz, grotesc ce se întâmplă acolo. Vă rog să faceţi o deplasare şi să 
vedeţi la faţa locului.       
     În cart. Făcăi în anii trecuţi s-a făcut o reţea de apă potabilă. Toate canalele 
respective  care au presupus introducerea reţelei respective, s-au tasat, iar cartierul nu 
este asfaltat şi este cu pământ. La ora actuală este nepracticabil.  Vă rog, intervenţii 
minore. Nu este mare lucru. Vă aduc aminte că în anul trecut sau acum doi ani de zile, a 
fost o hotărâre de consiliu care s-a aprobat pentru realizarea studiului de fezabilitate şi 
proiectului tehnic pentru reţeaua de apă şi canalizare în cart. Făcăi. S-a făcut numai 
partea cu apă. În măsura în care o să puteţi şi o să aveţi resursele necesare, întocmiţi 
acest studiu de fezabilitate şi proiect tehnic şi pentru canalizare. Nu zic că neapărat să 
trecem şi la canalizare, dar să fie măcar proiectul făcut că poate o să avem resurse 
financiare şi în viitor, poate anii viitori să reuşim să canalizăm şi acel cartier.Vă 
mulţumesc şi-mi cer iertare că m-am întins mai mult decât mi-am propus. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la str. Râului, v-aş spune că această discuţie acum câteva zile dl. 
Consilier Cherciu a insistat foarte tare să se intervină cât mai rapid în acea zonă. Vreau 
să vă spun că  în prezent avem a cincea echipă care va interveni pentru lucrările de 
asfaltare. Până sâmbătă vom mai avea încă două echipe. Ieri am spus că astăzi, acea 
echipă care intră să meargă la intrare în Craiova dinspre Bechet şi partea dinspre 
Calafat pentru a interveni ulterior, a merge pe Râului. Eu cred că în cel mai târziu caz, 
în raport şi de durata de timp, săptămâna viitoare se va interveni sigur pe Râului. Cei de 
la firmele de specialitate mi-au spus că vor lucra şi sâmbăta asta. Duminică sunt Floriile 
şi spun că noi toţi suntem creştini şi trebuie să avem o asemenea atitudine în ziua de 
Florii să fim în repaus. Eu cred că la sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie această 
problemă se va rezolva. Practic, în maxim 10 zile având în vedere ritmul în care 
lucrează şi măsura în care se vor ţine de cuvânt şi vor mai aduce încă 2 echipe  de 
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asfaltare, lucrurile se vor rezolva pe str. Râului, pe Bucura, există o problemă şi la 
Potelu, iar aceste probleme vrem să le rezolvăm cât mai repede pentru că în zona Potelu 
sunt tiruri cu capacitate mare şi există câteva gropi pe care, sperăm ca astăzi să le 
rezolvăm.  
     Cu privire la Făcăi, apă, canalizare, intervenţie stradală, cu siguranţă că un studiu de 
fezabilitate se poate face, mai ales că putem face cu costuri cât mai mici şi cred că într-
un termen scurt putem să intervenim pe acea stradă, mai ales că este mai mult pământ şi 
mai puţin pietriş, cu autogredere şi eventual, cu o balastare a acestei străzi. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Vă reţin foarte pe scurt atenţia deoarece am în faţă un material transmis de dl. Emil 
Boroghină, director fondator al festivalului internaţional Shakespeare şi preşedinte al 
Fundaţiei Shakespeare, cetăţean de onoare al oraşului Craiova, de  altfel, prin care, pe 
de o parte, ne informează că datorită situaţiei economice pe care o cunoaştem cu toţii, 
actuala ediţie, cea de a şaptea, a Festivalului Internaţional Shakespeare, care ar trebui să 
se desfăşoare în Craiova între 23 aprilie şi 4 mai, este în situaţia practic, de a nu putea fi 
susţinut şi ne solicită sprijinul. Eu aş dori, pe lângă faptul că v-am informat, am primit 
acest material chiar astăzi şi nu am avut ocazia să-l prezint în  comisia pentru cultură, 
vă informez pe dvs.  şi cu o mică intervenţie în sensul următor: noi am prevăzut la 
aprobarea bugetului o sumă de 100 mii lei. Îmi asum cu toată claritatea această poziţie 
pentru această manifestare, este cea mai importantă manifestare culturală şi sportivă 
chiar, adică nici în sport nu avem o asemenea manifestare de o asemenea anvergură 
internaţională. Este un brand cert pentru Craiova, s-a realizat cu mare dificultate 
parcurgerea acestui drum  şi, de aceea, cred că, dacă ne gândim prin comparaţie cu 
sume alocate pentru alte manifestări, toată lumea poate fi de acord că este derizoriu. 
Sigur, şi condiţiile financiare ale Consiliului Local nu sunt strălucite, ştim cu toţii şi ce 
probleme există. Cred totuşi că atât comisia economică cât şi direcţia economică pot să 
analizeze şi să identifice unele resurse, preluând din buget, eventual încercând să 
sprijinim şi noi pe cât  este cu putinţă atragerea unor sponsori importanţi cât de cât 
alături de această manifestare, astfel încât un lucru atât de bun care s-a început şi s-a 
realizat în Craiova să poată continua. Nu  mă îndoiesc că toată lumea doreşte acest 
lucru şi că vom şi găsi resursele să ducem mai departe ceva ce s-a făcut foarte bun până 
acum. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă că în zilele următoare o să purtăm o discuţie mai aprofundată cu dl. 
Pascu, am discutat şi cu dl. Florin Lobdă pentru a încerca să cointeresăm şi pe cei din 
afara acestei instituţii în a sprijini acest proiect, iar eu cred că, având în vedere şi faptul 
că am economisit în ultima perioadă pe ceea ce înseamnă imagine, cred că putem 
împreună cu dl. Pascu să ajungem la o concluzie în a acorda cât mai mult, iar toţi 
consilierii prezenţi au acelaşi punct de vedere, nu cred că cineva se opune la a se 
produce o asemenea manifestaţie la Craiova. Vă mulţumesc.  
     Dl. Magla: 
     Sunt forţat să încep cu un preambul datorită disputei anterioare şi datorită faptului că 
o chestie similară pentru prima dată în acest mandat, s-a întâmplat şi ieri în comisie şi 
aş vrea să vă aduc aminte totuşi că în marasmul acesta generalizat care este în ţară, noi, 
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Consiliul Local Craiova, eram o oază de normalitate. Din păcate, vremurile acestea nu 
prea vesele văd că pe unii îi excită nervos mai mult decât este cazul şi aş vrea să fac un 
apel la colegii mei de la PSD să nu mai intre în dispute care sunt sub nivelul dumnealor 
intelectual şi sub  demnitatea dumnealor, iar pe colegii de la PDL care, realtminteri sunt 
oameni absolut onorabili, să-şi cumpănească bine intervenţiile înainte de a le face. Cred 
că putem în continuare, în vremurile acestea nu prea fericite pe care le traversăm, să 
lucrăm împreună, să încercăm să construim ceva pentru oraşul acesta pentru că  de 
distrus şi de dat cu bâta este în stare orice Neica Nimeni. Era o chestie retorică. Apelul 
avea o destinaţie clar precizată şi către colegii mei şi către colegii din partea cealaltă. 
     O chestiune mai veche care se acutizează pe zi ce trece, este cea legată de 
sistematizarea circulaţiei. Problema este una de fond, n-o putem rezolva cu măsuri 
provizorii şi aleatorii de pe o arteră sau alta, sau un segment sau altul, ştiu că era în 
derulare un studiu de sistematizarea circulaţiei pentru întregul oraş.  Aş vrea să ştiu şi 
eu ce se mai întâmplă cu acest studiu şi pe cât posibil, fiindcă este o lucrare laborioasă 
dar nu este Istoria Literaturii Române din 1900, să se finalizeze ca să-l putem şi pune în 
aplicare. 
     Derivat din aceasta, a doua chestiune pe care  vreau să o supun atenţiei este această 
staţie improvizată de la colţ la Popa Şapcă, colţ cu sediul fostului Palace. După ce că 
este strada strâmtă, traficul intens, dacă se mai crează şi coloana de 6-7 taximetre care 
aşteaptă acolo, se obturează total traficul şi încep discuţii şi lucruri care nu-i au rostul. 
Ţinând cont că avem şi multe din echipajele din Poliţia Comunitară pe care chiar i-aş 
ruga să-şi facă datoria acolo, n-o fi chiar bine primită de cei care se ocupă cu aşa ceva. 
Sunt soluţii să-şi desfăşoare activitatea şi în altă parte. 
     A propos de invocata primăvară care, în fine, a venit şi pe la noi, cu ocazia asta se 
reîntregesc cercurile de băieţi veseli de cartier, în special din jurul şcolilor şi liceelor. 
Se lungeşte ziua, se scurtează fustele şi începe furnicarul. Aş ruga în condiţiile ăştia 
echipajele de la Poliţia Comunitară să îşi facă mai atent datoria pentru că nu în puţine 
rânduri, din nefericire, aceste zone au fost zone care au generat probleme uneori 
majore. 
     Dl. Preşedinte: 
     Referitor la aceste grupuri, chiar rugăm Poliţia Comunitară să mai intre şi printre 
blocuri să vadă ce se întâmplă noaptea la 1, la 2. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la apelul făcut de dl. Magla, sunt întru totul de acord, nu mai am nimic de 
adăugat şi cred că am avut doi ani în urmă în care ne-am comportat exact aşa cum 
ziceţi, sau, cel puţin, aşa credem noi. 
     Referitor la sistematizarea circulaţiei, cu siguranţă că d-na Motocu şi colegii din 
subordine, vor încerca să dea şi o finalitate acestui aspect legat de staţia de taxi de la 
Palace. Am înţeles şi am văzut tot timpul poliţiştii comunitari prezenţi acolo, să fie 
convinşi că sunt doar trei-patru maşini şi că nu împietează asupra traficului. Cu 
siguranţă că dacă vom găsi o soluţie de reamplasare a acestei staţii de taxi în zona 
respectivă, o vom face cât mai repede pentru că asta ar permite fluidizarea traficului în 
mod evident, fără a mai face vreun studiu. În ceea ce priveşte Poliţia Comunitară, chiar 
alaltăieri am avut o discuţie cu dl. Director de la Poliţia Comunitară şi am cerut ca 
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fiecare dintre colegii dumnealui care au funcţii de conducere să lase pentru o perioadă 
de timp biroul, mai ales acum când plesneşte mugurele, şi să meargă în stradă pentru a 
vedea atitudinea colegilor pe fiecare sector pe care îl are, în parte. Dl. Director a fost 
foarte de curând avertizat în acest sens şi mi-a spus foarte clar că le-a spus colegilor să 
nu mai stea nici unul în birou pentru că în perioada asta este foarte important să fie în 
trafic. 
     Înainte de a lua cuvântul din nou dl. Magla, am o rugăminte la dvs. Am văzut că mai 
sunt înscrişi  la acest punct încă 5 colegi care vor să adreseze o interpelare, este la mine 
în birou d-na directoare de la Ministerul Dezvoltării care se ocupă de polii de creştere, 
este o întâlnire pe care cred că nici unul dintre dvs. nu vrem să o pierdem  pentru că în 
pixul dumneaei stau cei 95 milioane de euro   şi i-aş ruga pe cei 5 colegi să-mi dea un 
răgaz de un sfert de oră  până port o discuţie cu dumneaei. Este şi d-na Ghiţălău şi dl. 
Arhitect şef prezent la discuţie, şi d-na Bogheanu de la ADR este în tranzit şi aş vrea să 
punctez această întâlnire şi cred că ne-ar avantaja pe toţi acest aspect. Vă mulţumesc 
pentru înţelegere şi daţi-mi un răgaz doar de un sfert de oră, mergând în continuare pe 
ceea ce reprezintă ordinea de zi, în măsura în care revin într-un sfert de oră, să 
continuăm cu interpelările. Eu m-am gândit să avem un tratament egal pentru toţi 
colegii. Dl. Consilier Răducănoiu spune să se consemneze şi să se răspundă ulterior. Eu 
vroiam să fiu de faţă. Asta este rugămintea mea. Cred că nu se supără nimeni dacă 
interpelările vor fi peste un sfert de oră.                                                            
     Dl. Preşedinte: 
     Probabil discuţia d-lui viceprimar va mai dura. Cum facem? Ideal ar fi să depunem 
interpelările în scris. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Eu îmi menţin punctul de vedere, deşi, din politeţe, am acceptat, răspunzând la 
politeţe, dar este dl. Viceprimar Sas aici. Pe de o parte. Pe de altă parte sunt lucruri pe 
care, de pildă, eu le ridic, la care nu cer un răspuns pe loc că nu se poate da, urmând a 
se face nişte verificări, de exemplu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Dl. Viceprimar Sas nu a intervenit  pentru că dumnealui nu are atribuţiile delegate 
pe aceste componente, dar haideţi să facem interpelările, acolo unde dumnealui ne 
răspunde, ne răspunde, acolo unde rămân, să vi se dea răspunsul în scris. Sunteţi de 
acord?  
     Dl. Tudor: 
     Aş vrea să supun dezbaterii o problemă pe care am mai ridicat-o în urmă cu două 
luni de zile tot la şedinţa ordinară a Consiliului Local, cu privire la amplasamentul 
staţiei de taximetre din cart. Lăpuş, str. Tehnicii. Vreau să reiau această problemă până 
când voi primi un răspuns sau se va găsi o soluţie pentru că din ce în ce mai mulţi 
cetăţeni ai cart. Lăpuş sunt nemulţumiţi de faptul că atunci când staţia este ocupată, şi 
nu numai cele 10 locuri care sunt prevăzute, cred că sunt 20 – 25, nu se mai poate 
circula pe strada respectivă în cele două sensuri, mai ales ţinând cont de faptul că în 
zonă îşi desfăşoară activitatea mai multe instituţii: este Căminul 10 de studenţi, şcoala 
generală Mihai Eminescu,  fosta întreprindere de Utilaj Greu. Am făcut o solicitare 
dacă se poate reveni la vechiul amplasament  pentru că acum două luni de zile când am 
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supus dezbaterii această problemă, dl. Primar mi-a zis că dacă se va găsi un nou 
amplasament, nu este absolut nici o problemă. Dânşii mi-au solicitat să vă comunic 
dvs., pentru că vechiul amplasament este peste stradă, acolo unde nu este un trafic 
intens şi nu sunt alte instituţii care să aglomereze zona. Vă mulţumesc şi cred că se va 
găsi o soluţie şi nu voi mai interveni pe această  problemă peste două luni sau la şedinţa 
următoare. 
     Dl. Viceprimar Sas: 
     Ştiu de intervenţia dvs. de acum două luni. Într-adevăr, în acea zonă este o situaţie 
foarte dificilă, la orele de vârf traficul este foarte aglomerat datorită taxiurilor staţionate 
acolo. Acest fapt este datorat şi opririlor neregulamentare din acea zonă. Eu v-aş invita 
mâine dimineaţă împreună cu d-na directoare de la Servicii Publice să mergeţi să faceţi 
o vizită acolo, şi dacă veţi găsi o locaţie corespunzătoare, poate chiar vechea locaţie, să 
se supună comisiei de sistematizare rutieră şi să se schimbe locaţia staţiei de taxi. 
Mâine dimineaţă vă aşteptăm la primărie şi mergeţi împreună cu d-na directoare la acea 
locaţie. 
     Dl. Răducănoiu: 
     După opinia mea, acest punct „întrebări şi interpelări” nu se adresează neapărat 
primarului sau viceprimarului care exercită atribuţiunile de primar. Se adresează în 
general executivului pentru că sunt probleme  care vizează activitatea întregii instituţii. 
De aceea am mers pe ideea expusă anterior. Şi nu numai de aceea pentru că v-am 
precizat, eu nu aştept răspunsuri acum, pentru că dacă mi s-ar da răspunsuri, ele ar fi fie 
improvizate, fie eronate pentru că necesită nişte verificări. În primul rând vreau să 
adresez public felicitări arhitectului şef, d-lui Mircea Diaconescu, pe care l-am văzut 
public la o emisiune televizată, dezbătând, printre altele, şi probleme care s-au discutat 
în Consiliul Local.  Şi mă refer punctual la centrul istoric. Astfel de intervenţii sunt 
benefice pentru clarificarea în opinia cetăţenilor a legalităţii, oportunităţii, rezolvării 
unor probleme de interes cetăţenesc.  Pentru că, din păcate, mai sunt şi oameni care, 
întâmplător sau nu, au absolvit facultăţi de profil, dar  care îşi dau cu părerea fără să 
ţină cont de principii, de legi, şi, la un moment dat, opinia publică  sau cetăţenii nu mai 
înţeleg dacă nu vine un profesionist să lămurească lucrurile. 
     În altă ordine de idei, pe str. Matei Basarab, când se merge dinspre Catedrala Sf. 
Dumitru către Inspectoratul Şcolar Judeţean,  după intrarea în Piaţa Veche din acea 
stradă, există un monument istoric care datează din 1885. Este vorba de  hanul 
Puţureanu. Este proprietate privată acel imobil, unul din moştenitorii Puţurenilor, Ion 
Puţureanu, de 87 de ani care locuieşte în Bucureşti.  Au trecut 5 luni de zile de când a 
început ultima campanie electorală , respectiv din octombrie.  Pe frontispiciul acestui 
monument istoric se mai află încă un panou de 2/3, un panou de campanie electorală. 
Am reţinut în trecere, din conţinutul lui, un slogan „Voi sunteţi adevărata majoritate”. 
Problema se pune în condiţiile regimului juridic al acestui monument istoric, dacă acel 
panou a fost amplasat cu acordul proprietarului, dar şi cu avizul Comisiei Zonale a 
Monumentelor Istorice obligatoriu, dacă s-a plătit  pe o perioadă nedeterminată 
publicitatea, chestiune care poate să o clarifice Direcţia de Taxe şi Impozite, iar în 
legătură cu legalitatea şi avizul care trebuia dat de primărie, aş ruga Direcţia de 
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Urbanism să verifice. Cred că este o chestiune de bun simţ ca cei care l-au amplasat, să-
l şi dea jos dacă nu are un regim juridic a la longue pe o perioadă de 4 – 5 ani. 
      Ca o observaţie, eu am mai ridicat într-o şedinţă anterioară această chestiune a 
ambientului, mai ales în centrul Craiovei.  Şi vorbeam de meşuri sau, în termeni 
populari, cârpe atârnate pe imobile din centrul oraşului. Apreciez rapiditatea la 
solicitarea unui coleg consilier privind coborârea unei astfel de cârpe de pe frontispiciul 
Primăriei. La fel aş dori să mi se dea un răspuns, dar nu acum, şi poziţia executivului 
faţă de alte asemenea meşuri care sunt în centrul Craiovei şi care sunt sub aspect mai 
mult decât dezolant, că una este publicitatea făcută pe materiale corespunzătoare şi alta 
este  pe pânză care se depreciază datorită intemperiilor în timp şi care arată urât. Mă 
refer la Centrul Comercial Mercur. Aici sunt următoarele aspecte: ce posibilităţi are 
primăria? Păi are, pentru că este vorba şi de plata taxelor şi impozitelor pe publicitate 
pe de o parte, iar pe de altă parte fiecare posesor de imobil, fie că este statul proprietar 
sau entitate privată, trebuie să se îngrijească de propriul imobil pe care îl are în 
administrare. Şi tot legat de aceasta pentru că atunci eu făceam referire şi la Colegiul 
Nicolae Bălcescu ca o necesitate de  modernizare a faţadei, şi la primărie, şi la 
prefectură, şi revin la arhitectul-şef că Primăria este o problemă, ni s-a explicat, o ştim, 
este un litigiu şi nu se poate rezolva din acest punct de vedere. La Prefectură este o altă 
situaţie că nu s-au înţeles pe Hotărâre de Guvern cine să preia, cine are bani şi uite că 
stăm cu nişte imobile care sunt în total dezacord cu ce s-a făcut, cu proiectul din centrul 
Craiovei.    
     O ultimă chestiune cu care doresc să închei. Eu ştiu că oficial ca şi steaguri este 
steagul României şi  steagul Comunităţii Europene.  Mai dăinuie încă în municipiul 
Craiova pe străzi, pe stâlpi şi altfel de steaguri de altă culoare. Aş ruga proprietarii să 
nu creeze probleme primăriei pentru că sunt amplasate nelegal. S-a terminat cu 
campania electorală, haideţi să ne mai apucăm şi de treabă pentru problemele 
municipiului.    
     Dl. Viceprimar Sas: 
     Am luat act de sesizările dvs. Majoritatea bannerelor care sunt pe case particulare, 
pe imobile particulare au avizele proprietarilor. Într-adevăr, voi ruga Direcţia de Taxe 
şi Impozite ca în viitor să facă o inventariere a tuturor acestor bannere aflate în oraş pe 
imobile particulare să vedem dacă plătesc  într-adevăr, acea taxă de publicitate. 
     Dl. Florescu: 
    Foarte pe scurt vreau să aduc şi eu în atenţia dvs. câteva probleme. În primul rând, 
sunt de acord cu apelul făcut de dl. Magla, Consiliul Local Municipal Craiova să 
rămână o oază de  normalitate în această lume bulversată şi să nu fie locul unor 
demonstraţii oratorice sau chiar jigniri ş.a.m.d.   
     O altă problemă de natură tehnică sau organizatorică este legată de sonorizarea 
acestei săli. Un grup de oameni care participă de regulă la şedinţele Consiliului Local  
mi-au transmis faptul că nu se aude bine şi ar fi bine să crească puţin volumul, 
consilierii şi celelalte persoane care iau cuvântul să vorbească mai clar şi mai aproape 
de microfon. De asemenea, să existe un microfon pentru sală, cum a fost situaţia de 
astăzi. Mai aduceau în atenţie dumnealor şi prezenţa slabă a reprezentanţilor 
executivului la şedinţele Consiliului Local, şi, de asemenea, faptul că nu se ştie 
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rezultatul votului. Sunt proiecte de pe ordinea de zi care, la final, nu se ştie dacă au 
trecut sau nu.   
     O altă problemă se adresează executivului de această dată şi este vorba despre str. 
Ştefan cel Mare, o stradă centrală în Craiova care preia traficul spre cart. Brazda lui 
Novac, spre Gară şi a ieşit cu foarte multe gropi din iarnă.  Aş întreba dacă este în 
atenţia dvs. astuparea acestor gropi, plombarea lor.    
     O altă problemă şi nu sunt eu primul care fac această propunere, dar, totuşi, vreau să 
o reluăm şi să nu se piardă din atenţie. Este vorba despre construirea unei capele în 
Cimitirul Craiova Nord. Foarte  mulţi oameni au solicitat acest lucru.   
     Am văzut că RAADPFL şi SP Salubritate au pornit activitatea de curăţenie în 
Craiova. Este un lucru foarte bun. A început şi pavoazarea pentru Paşte, sfintele 
sărbători care sunt aproape  şi anul acesta vin mai devreme decât în alţi ani. Să ne 
găsească curaţi din toate punctele de vedere. 
     Folosesc acest microfon pentru a face un apel şi la cetăţenii Municipiului Craiova. 
Au rol foarte important în curăţenia oraşului. Buna tradiţie bătrânească, oltenească, nu 
ştiu cum să-i spun este să iasă la curăţenie împreună cu echipele trimise de primărie. 
Mulţi preferă să stea ascunşi după perdea, iar în momentul în care apar echipele 
primăriei, ies şi încep să-şi dea cu părerea. La un moment dat nu mai ştiu oamenii ce să 
facă, de cine să mai asculte acolo. Vă mulţumesc.    
     Dl. Viceprimar Sas: 
     Referitor la str. Ştefan cel Mare, anul trecut s-a realizat contorizarea individuală a 
tuturor imobilelor de către Compania de Apă. S-au făcut branşamente la fiecare casă în 
parte, de aceea au fost atâtea spargeri anul trecut pe această stradă şi de aceea a ieşit 
strada din irană cu foarte multe gropi.  Am luat act de sesizarea dvs. iar în următoarele 
două săptămâni toate gropile de pe str. Ştefan cel Mare, ca de altfel din tot oraşul, vor fi 
astupate. Avem şase echipe care lucrează pentru asfaltarea gropilor şi ne-au promis că 
în următoarele două săptămâni  acestea vor fi gata. 
      Referitor la curăţenia din oraşul nostru, atât RAADPFL cât şi SP Salubritate în 
ciuda crizei economice îşi menţin numărul de angajaţi care  vor lucra pe străzi, atât la 
curăţenie cât şi la întreţinerea spaţiilor verzi. Cred că ar fi foarte bine ca în limita 
fondurilor, cât mai mulţi oameni să poată lucra la întreţinerea zonelor verzi, la 
curăţenie, precum şi în Poliţia Comunitară, fiindcă este mai rentabil pentru oraş să 
plătim nişte oameni să facă şi curăţenie, să întreţină zonele verzi, să asigure ordinea şi 
liniştea publică  decât să primească acele ajutoare sociale aproape în aceeaşi sumă. 
Vom menţine numărul de angajaţi în acest an atât la RAADPFL cât şi la Salubritate şi 
cred că oraşul va arăta bine. 
     D-ra Predescu: 
     Cu privire la rezultatul votului în art. 100 al regulamentului pe care noi l-am adoptat, 
alin. 1 - „preşedintele de şedinţă anunţă rezultatul votului şi arată dacă  proiectul de 
hotărâre a fost admis sau respins”. Alin. 2 - „în procesul verbal al şedinţei Consiliului 
Local este consemnat în mod obligatoriu rezultatul votului, precum şi modul în care şi-
a exercitat votul fiecare dintre consilieri”. Ca atare, trebuie să ne conformăm cu toţii în 
momentul în care îndeplinim funcţia de preşedinte de şedinţă, să arătăm rezultatul 
votului pentru fiecare proiect de hotărâre.   
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     Dl. Preşedinte: 
     Sunt convins că şi dl. Consilier Florescu şi  noi toţi ştiam acest lucru, o să ne 
asumăm criticile dvs. cu toţii, dumnealui punea problema din punctul de vedere al 
telespectatorilor că nu au înţeles în anumite momente cum s-a exprimat votul. În rest şi 
dl. Consilier Florescu sunt convins că ştia să caute cum se exprimă votul în Consiliul 
Local. 
     Dl. Cherciu: 
    Am considerat disputa care a prefaţat şedinţa de astăzi încheiată, am constatat cu 
neplăcută surprindere că dl. Magla a continuat pe aceeaşi linie, eu vreau să mai spun un 
singur lucru, îl parafrazez pe dl. Răducănoiu anume că cel care gândeşte mai încet, 
cedează primul.   
     În legătură cu ceea ce într-adevăr îmi propusesem  să vă supun atenţiei, este legat de 
festivalul Shakespeare pe care deja dl. Marinescu, preşedintele comisiei de cultură a 
discutat, dânsul a descris foarte bine oportunitatea acestui eveniment. Un singur lucru 
vreau să mai fac, anume în calitatea mea de preşedinte al comisiei de buget finanţe, la 
aceeaşi solicitare a d-lui Boroghină am încercat să identific resursele şi suma pe care 
într-adevăr, ne-am putea angaja să o dăm şi acesta este motivul pentru care eu fac 
propunere executivului să avem în vedere chiar dublarea acestei sume de la100 mii cât 
a fost prevăzut, la 200 mii sau chiar mai mult. Mă bazez în primul rând pe faptul că în 
acest fel bugetul alocat ar deveni comparabil cu alte manifestări culturale care au avut 
susţinerea primăriei. Mă refer aici şi-mi vine în minte exemplul cel mai recent şi anume 
Zilele Marin Sorescu, şi departe de mine gândul de a  dori să minimalizez în vreun fel 
importanţa acelui eveniment, spun doar că Zilele Marin Sorescu, evident, au o 
anvergură naţională însă festivalul Shakespeare are chiar o anvergură internaţională şi  
în felul ăsta oraşul nostru are ocazia să intre în atenţia întregii lumi. Sursele de finanţare 
pe care le propun d-lui director Pascu să le aibă în vedere, sunt cele prevăzute în buget 
la sume pentru imaginea Primăriei, unde se regăsesc aceleaşi sume care au fost avute în 
vedere şi  anul trecut, iar de acolo putem  aloca suplimentar, inclusiv  ceea ce spunea 
dl. Viceprimar Dincă, şi prin economiile deja realizate.  
     Dl. Director Pascu: 
         Fiind în execuţia unui buget  aprobat, nu se pune problema de a găsi resursele 
necesare pentru a fi alocate, se  pune problema de legalitate. Vreau să vă reamintesc că 
în conformitate cu Legea finanţelor publice locale, rectificarea sau, mai bine zis, virarea 
de credite, deci ceea ce solicitaţi dvs. de la un alineat sau de la un capitol la altul, nu se 
poate face decât începând cu al treilea trimestru al anului în curs. Deci până la data de 1 
iulie noi nu putem să umblăm în buget. După această dată discutăm. Noi am alocat 
exact la nivelul solicitării pentru festivalul Shakespeare, 100 mii adică 1 miliard lei 
vechi. În momentul de faţă nu putem să facem absolut nimic decât după data de 1 iulie 
când putem să umblăm în buget. Este în competenţa ordonatorului de credite în cadrul 
aceluiaşi capitol bugetar sau în competenţa Consiliului Local, când transferăm de la un 
capitol la altul, dar până atunci nu putem să facem pentru că nu este permis de lege. 
     Dl. Cherciu: 
     Eu sunt convins de legalitatea celor spuse de dl. Pascu. Am totuşi în vedere 
posibilitatea ca în cadrul aceluiaşi capitol bugetar să facem o redistribuire, mă refer aici 
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la cultură, urmând ca ceea ce acum, să zicem, vom dezechilibra în acest capitol, să 
reechilibrăm în prima rectificare bugetară, într-adevăr atunci făcând un transfer între 
capitole. 
     Dl. Director Pascu: 
     Nu se poate nici în cadrul aceluiaşi capitol. Am spus că  transferul în cadrul 
aceluiaşi capitol este în competenţa ordonatorului, dar tot în aceleaşi termene. Începând 
cu al treilea trimestru al anului în curs. Până atunci nu se poate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Pentru că d-na consilier Gheorghe Ani s-a retras de pe lista de interpelări,încheiem 
acest punct.                              
      
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          D-ra Predescu: 
          Noi am avut discuţii în comisia juridică cu privire la acest punct şi am înţeles că şi în 

alte comisii. Faţă de discuţiile purtate ieri, aş vrea să-l întreb pe dl. Director dacă în 
urma răspunsurilor date a adus şi modificări în nota de fundamentare cu privire la cele 
28 de persoane, în sensul că acestea nu sunt disponibilizate, concediate, aşa cum se 
arată în nota de fundamentare, cei care lucrează la secţiile 1, 2, 3 şi atelier,  şi că acestea 
vor fi încadrate în compartimentul nou înfiinţat, control.   

          A doua chestiune asupra căreia îmi menţin întrebarea de ieri, şi anume dacă la partea 
introductivă din nota de fundamentare cu privire la pierderea contabilă înregistrată pe 
anul 2009  de peste 37 miliarde lei vechi, dacă a mai prezentat şi altă cauză în afară de 
cele arătate  în scris. 

          O ultimă chestiune, având în vedere că am reluat lectura, atât a acestei note de 
fundamentare cât şi a celei de la organigramă, dacă au fost aduse modificări în plus cu 
privire la restructurarea unităţii  pentru că din organigramă rezultă că s-au creat 
compartimente şi servicii noi, altele decât cele arătate în scris, ceea ce se observă 
comparând organigrama de anul acesta cu cea adoptată în aprilie 2009.  Ca atare, dacă 
au fost aduse aceste modificări în nota de fundamentare la proiectul de la punctul nr. 2 
sau de la cel care are în vedere organigrama. 

          Dl. Director Teodorescu: 
          Vis a vis de nota de fundamentare, nu va pleca nimeni acasă. Cei 28 vor trece la 

compartimentul control care s-a înfiinţat. Vis a vis de alte compartimente înfiinţate 
vreau să spun că s-au comasat Compartimentul Siguranţa Circulaţiei şi Biroul 
Marketing, în alte servicii plus asistentul manager la resurse umane şi şef de secţie. Din 
4 căsuţe s-au înfiinţat 2. Compartimentul Control şi Compartimentul Auditor Public. 

          D-ra Predescu: 
          Aceste discuţii noi le-am purtat ieri. Întrebarea mea era dacă pentru astăzi  aţi făcut 

modificări în aceste documente, pentru că noi astăzi vom vota cu privire la proiect şi 
toate documentele care îl însoţesc.   Ca atare, de ieri până azi trebuiau aduse aceste 
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modificări în documente, faţă de lămuririle pe care le-aţi dat şi ieri şi  pe care în parte, 
le susţineţi şi astăzi. Aceasta era întrebarea, dacă aţi făcut o lucrare nouă, dacă aveţi 
cumva dvs. o lucrare nouă şi nu ne-aţi prezentat-o nouă, cu toate aceste modificări. 

          Dl. Director Teodorescu: 
           Am adus hotărârea care mi s-a spus, nu mi s-a spus de nota de fundamentare şi aduc 

şi pe cele pe care le solicitaţi.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Regia 
Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Iordache). 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2010, conform 
anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome Termoficare Craiova, pe anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          D-ra Predescu: 
          În ceea ce priveşte obiecţiunile pe care le-am avut ieri la comisia juridică, au fost 

aduse actele solicitate, nu mai am obiecţiuni. 
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          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare 
Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Regia 
Autonomă de Termoficare 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 organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          D-ra Predescu: 
          Aşa cum spusesem şi înainte, trebuie completat raportul, pentru că avem un proiect 

cu un raport mai amplu care însoteşte acest proiect, în sensul că se  înfiinţează 
compartimentul de control. Înfiinţarea lui nu se regăseşte în proiectul deja arătat, ceea 
ce şi solicitasem directorului RAT să facă, chiar dacă nu a făcut-o ieri, poate s-o facă 
astăzi, astfel încât actele care vor însoţi acest proiect să fie conforme organigramei. 

           Dl. Preşedinte: 
          Cu certitudine dl. Director şi-a notat. Eu sunt convins că şi ieri în comisie, pe 

raportul de comisie aţi consemnat că proiectul a fost avizat cu modificare şi dl. Director 
se va conforma în mod cert.   

           Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Transport 

Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Iordache). 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2010, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome Termoficare Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

           D-ra Predescu: 
          A fost adus procesul-verbal al consiliului de administraţie, documentaţia este 

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Termoficare 
Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Crese, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din 
Unităţile de Invăţământ din municipiul Craiova, pentru anul 2010.   

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Serviciului Public Crese, 

Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din Unităţile de Invăţământ din 
municipiul Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Creşe, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din Unităţile de Invăţământ 
din municipiul Craiova 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 organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonici „Oltenia” Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

            D-ra Predescu: 
        În comisia juridică am arătat pentru proiectele de la nr. 9 la nr. 13 că documentaţia 
trebuia să cuprindă şi procesul-verbal al consiliului de administraţie pentru fiecare 
dintre aceste instituţii de cultură subordonate Consiliului Local. În dimineaţa acestei 
zile au fost aduse  mare majoritate. Consider că se pot aduce şi în cursul zilei. Mai sunt 
două instituţii, nu le mai nominalizez, care nu au prezentat până acum, dar ideea este ca 
să fie la dosar   documentaţie pentru toate proiectele, hotărârea consiliului administrativ 
în care s-a discutat organigrama pentru fiecare dintre ele. 

           Dl. Preşedinte: 
          Cu toţii se vor conforma, aveţi grijă să se completeze şi în mod cert această mare 

majoritate va deveni şi mai mare majoritate. 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, 
pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica 
“Oltenia” Craiova 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Liric „Elena 

Teodorini” Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul Liric „Elena 
Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 

“Colibri” Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor locale pentru serviciile 
publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat prin centrale 
termice şi puncte termice. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie 

termică produsă centralizat prin centrale termice şi puncte termice, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.365/2009. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova 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 acordarea de abonamente lunare gratuite pe 
toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu 
handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi 
asistenţii personali profesionişti ai acestora, pentru luna aprilie 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitori, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
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acestora, din municipiul Craiova, pentru luna APRILIE 2010, în baza 
valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare 
în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

     -    să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 

- să fie apte fizic pentru deplasare. 
- însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
- pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
- pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei lunare 
transmise de DGASPC Dolj. 

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii martie 2010, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului 
emis.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială şi  Regia Autonomă de Transport Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru 
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei pentru luna februarie 2010. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a 

costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna februarie 2010, în valoare de 2.613.095,82 lei, fără 
TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova 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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1, modificări ce privesc componenţa familiei, schimbarea numelui pe cale 
administrativă sau prin căsătorie (divorţ), schimbarea titularului contractului, 
modificarea cuantumului chiriei, modificarea modalităţii de plată a chiriei, 
modificarea clauzelor de reziliere a contractului, înscrierea sau excluderea din 
contract a unei persoane, îndreptarea unor erori materiale inserate în contractele 
de închiriere, modificări ale suprafeţelor locative, modificări impuse prin 
hotărâri ale instanţelor de judecată rămase definitive şi irevocabile. 

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova a unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 darea în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă diminuarea  valorii de inventar a bunului “Clădire Târg Romaneşti” 
cu 54021,31 lei, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

Dl. Mateescu: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.1 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
c) se modifică valoarea de inventar, suprafeţele, numărul de camere, denumirea 

bunurilor şi elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007.  

 Art.3. 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.  
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          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.03.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, PT. SECRETAR, 

Alexandru Gîdăr    Octavian Mateescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


