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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 23.12.2010 

 
 
 

 
 D-na  Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi în unanimitate, deci şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
    Supun aprobării dvs. controlul de legalitate cu privire la hotărârile adoptate în  
şedinţele din lunile noiembrie şi decembrie, o şedinţă ordinară şi două şedinţe 
extraordinare. Din 46 hotărâri adoptate, toate sunt temeinice şi legale. O singură 
hotărâre de consiliu, cea cu nr. 451, nu are încă control de legalitate. Faţă de această 
situaţie, supun aprobării dvs. procesele-verbale ale celor trei şedinţe şi controlul de 
legalitate exercitat. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Virgil Boboc  pentru a prelua conducerea şedinţei.  
     Dl. Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 27816/17.12.2010, 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 23.12.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Craiova, în Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova. 

2.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică. 
3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al 

municipiului Craiova, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold la data de 
31.12.2010. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru comasarea prin 
fuziune a Liceului de Informatică “Ştefan Odobleja” Craiova, Grupului Şcolar 
Industrial “Electroputere” Craiova, Colegiului Tehnic “Ion Mincu” Craiova şi a 
Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr.2 Craiova. 

5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor consiliilor de administraţie ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
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Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Penitenciarul Craiova, având ca 
obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatelor de administrator de imobil. 
8. 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 ianuarie 2011. 

9. 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 noiembrie 2010. 

10. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

11. 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 şi care au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea  unor contracte de închiriere  pentru  
terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
cultivării cu legume şi zarzavat. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4151/2008 
care are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
terenului apaţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat la 
intersecţia str. Dr. Ion Cantacuzino, cu str. Dr. Constantin Severeanu, în vederea 
amplasării unei construcţii cu destinaţia de spaţiu commercial. 

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 22 Decembrie 1989 –
zona Piaţă Agroalimentară. 
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18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat la vest de imobilul din str. 
Lămâiţei, nr.21. 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr. 17. 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat la sud de proprietatea din str. 
Caracal, nr. 117E. 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Unirii, nr. 58. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat la est de proprietatea din b-dul 
1 Mai, nr. 64B. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Deva, nr. 29. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.467/2009 şi nr.521/2009 referitoare la contractele de 
concesiune, pe care s-au edificat extinderi ale construcţiilor autorizate. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.535/2009 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal  privind reglementare construire în condiţiile documentaţiilor aprobate 
anterior, a destinaţiei şi înălţimii conform Planului Urbanistic General - în 
vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+3, cu destinaţia de 
birouri, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 2E. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic Zonal – zona str. Bujorului, în vederea supraetajării unui imobil, de la 
regim de înălţime P+1+M, la P+2+M, cu destinaţia de clinică cabinete serviciu 
ambulatoriu de specialitate oncologie medicală, în municipiul Craiova, str. 
Bujorului, nr.7. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională a zonei str. Livezi şi a indicilor conform destinaţiei 
propuse, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, în 
municipiul Craiova, str. Livezi, nr.2 B. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construcţiilor în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
reconsiderarea configuraţiei urbane, structurii volumetrice şi funcţiunii 
imobilului din str. Calea Severinului, în vederea construirii unui depozit şi zid de 
sprijin, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.5 A. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea cofiguraţiei urbane funcţionale şi structurii volumetrice a zonei 
str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în vederea construirii 
unei locuinţe cu regim de înalţime D+P, în municipiul Craiova, str. General Dr. 
Ion Cernătescu, nr.18 A. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevedrilor Planului 
Urbanistic General în zona str. Ştefan cel Mare, în vederea mansardării unei 
locuinţe existente, cu regim de înălţime P+2, în municipiul Craiova, str. Ştefan 
cel Mare, nr.93. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, a 
destinaţiei şi înălţimii, conform Planului Urbanistic General  aprobat în zona str. 
Calea Severinului, în vederea  construirii unui imobil cu regim de înălţime 
S+P+3-4 retras, cu destinaţia de spaţii comerciale, recreere, turism – cazare şi 
alimentaţie publică, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului nr.7R. 

32. Proiect de hotărâre privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor 
plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante sau psihotrope, pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova. 

 Iniţiator, 
Consilier Municipal, 

                                                                                                  Florentin TUDOR 
33. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova sportivelor Ana Maria Brânză, Anca Măroiu, Loredana 
Iordăchioiu şi Simona Alexandru, componente ale Echipei feminine de spadă a 
României. 

                             Iniţiatori, 
           Consilieri Municipali, 

                                                                              Bianca Maria Carmen PREDESCU 
     Dan Iulius MAGLA 
          Pavel BADEA 
   Nicolae MARINESCU 
       Marian VASILE 
34. Întrebări şi interpelări. 

 
     Peste ordinea de zi: 
 
     1. Proiect de hotărâre privind  repartizarea a două locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
 
     Pentru operativitate, vă propun să fiţi de acord cu rodinea de zi care a fost transmisă 
prin convocator, cu observaţiile pe care o să vi le prezentăm, să votăm în bloc, iar la 
fiecare proiect, să-l prezentăm şi să procedăm la discutarea lui. Din ordinea de zi care 
v-a fost comunicată, iniţiatorul a retras următoarele puncte: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26. 
     Cu aceste observaţii şi amendamente, vă supun aprobării ordinea de zi. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
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În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Craiova, în Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova. 

2.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică. 
3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al 

municipiului Craiova, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold la data de 
31.12.2010. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru comasarea prin 
fuziune a Liceului de Informatică “Ştefan Odobleja” Craiova, Grupului Şcolar 
Industrial “Electroputere” Craiova, Colegiului Tehnic “Ion Mincu” Craiova şi a 
Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr.2 Craiova. 

5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor consiliilor de administraţie ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Penitenciarul Craiova, având ca 
obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal. 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatelor de administrator de imobil. 
8. 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 ianuarie 2011. 

9. 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 noiembrie 2010. 

10. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

11. 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 şi care au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 
spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 
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13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea  unor contracte de închiriere  pentru  
terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
cultivării cu legume şi zarzavat. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.4151/2008 
care are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.467/2009 şi nr.521/2009 referitoare la contractele de 
concesiune, pe care s-au edificat extinderi ale construcţiilor autorizate. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională a zonei str. Livezi şi a indicilor conform destinaţiei 
propuse, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, în 
municipiul Craiova, str. Livezi, nr.2 B. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construcţiilor în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
reconsiderarea configuraţiei urbane, structurii volumetrice şi funcţiunii 
imobilului din str. Calea Severinului, în vederea construirii unui depozit şi zid de 
sprijin, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.5 A. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea cofiguraţiei urbane funcţionale şi structurii volumetrice a zonei 
str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în vederea construirii 
unei locuinţe cu regim de înalţime D+P, în municipiul Craiova, str. General Dr. 
Ion Cernătescu, nr.18 A. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevedrilor Planului 
Urbanistic General în zona str. Ştefan cel Mare, în vederea mansardării unei 
locuinţe existente, cu regim de înălţime P+2, în municipiul Craiova, str. Ştefan 
cel Mare, nr.93. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, a 
destinaţiei şi înălţimii, conform Planului Urbanistic General  aprobat în zona str. 
Calea Severinului, în vederea  construirii unui imobil cu regim de înălţime 
S+P+3-4 retras, cu destinaţia de spaţii comerciale, recreere, turism – cazare şi 
alimentaţie publică, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului nr.7R. 

22. Proiect de hotărâre privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor 
plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante sau psihotrope, pe teritoriul administrativ al Municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova sportivelor Ana Maria Brânză, Anca Măroiu, Loredana 
Iordăchioiu şi Simona Alexandru, componente ale Echipei feminine de spadă a 
României. 
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24.  Proiect de hotărâre privind  repartizarea a două locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional        

25. Întrebări şi interpelări.                                                                                                           
  
  

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Craiova, în 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
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 reorganizarea Poliţiei Comunitare Craiova, în Poliţia Locală a 

Municipiului Craiova, ca instituţie publică de interes local, cu personalitate 
juridică, începând cu data de 01.01.2011. 

Art.2.  Modul de organizare, structura funcţională, statul de funcţii, numărul de posturi 
şi categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de materiale 
ale Poliţiei Locale, precum şi preluarea posturilor şi a personalului din aparatul 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, se aprobă după adoptarea, 
prin Hotărâre de Guvern, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare 
a Poliţiei Locale. 

Art.3.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1/2005 referitoare la înfiinţarea 
Poliţiei Comunitare Craiova. 

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

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

2.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
Dl. Preşedinte: 
Aici fiind vorba de persoane şi de vot, trebuie mai întâi să înscriem pe buletinele de 

vot şi vă propun ca votul să-l facem în final, dar să pregătim această propunere ca să 
câştigăm timp. V-aş propune în acelaşi mod să procedăm şi cu punctul 5, unde, de 
asemenea avem buletine şi avem înscrise pe buletine propunerile respective, să-l lăsăm 
să-l votăm în final pentru că este vorba de vot secret. Sunteţi de acord ca procedură? Vă 
mulţumesc. 

D-na Secretar: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  8                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Propunerile n-au fost făcute în comisii, urmând să se facă direct în şedinţa de 
consiliu. 

Dl. viceprimar Dincă: 
O să facem o propunere pentru colegii de la PDL  pe dl. Marinescu Dorel care este 

şi avocat de profesie  şi cred că este un câştig pentru această comisie. Această 
propunere să fie însoţită şi de textul din regulament care prevede acest lucru. Noi 
suntem de acord să votăm dar să ni se enunţe articolul din regulament care impune ca o 
propunere să fie cenzurată înainte de a fi trecută pe buletinul de vot. Nu există 
posibilitatea de a fi sau nu de acord cu această propunere. Chiar nu avem această 
posibilitate de a fi sau nu de acord cu această propunere. Se ia doar act de ea.  

 Dl. Radu Marin Traian: 
 În numele consilierilor PSD propun un coleg care suntem convinşi că este calificat 

pentru acest domeniu, a îndeplinit de-a lungul timpului mai multe funcţii de 
răspundere, dl. Constantin Răducănoiu. 

 Dl. Mincu: 
Din partea PNL – grupul de consilieri PNL propune pe dl. Pavel Badea. 
Dl. Preşedintele: 
Propun să lucrăm buletinele de vot şi procedăm la vot în final. 
După împărţirea buletinelor de vot, s-a trecut la procedura de vot şi la citirea 

procesului-verbal de validare. 
  Dl. Tui: 
     “Proces-verbal încheiat azi, 23.12.2010, cu ocazia votului exercitat asupra 
candidaţilor Consiliului Local Municioal Craiova pentru locurile de membru din cadrul 
Comisiei locale de ordine publică. În urma votului consilierilor locali s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 
     Dl. Marinescu Dorel – 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă. 
     Dl. Badea – 26 voturi pentru , 1 vot impotriva 

Dl. Raducanoiu – 10 voturi pentru, 17 voturi impotriva. Drept care am încheiat 
prezentul proces-verbal.” Semnează membrii comisiei de validare. 

În urma exercitării votului, dl. Răducănoiu Constantin a fost respins.  
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Noi ne mentinem propunerea pe care am facut-o. 
     Dl. Mincu: 
     PNL are o noua propunere pe dl. Stefarta.  
     Dl. Presedinte: 
     Pentru locul ramas liber se pot face mai multe propuneri. 
     Dl. Cherciu: 
     Pe ce se bazeaza cand isi mentin propunerea? Atata vreme cat a avut loc un vot ce a 
intervenit intre timp incat sa nu propuna schimbarea optiunilor? 
     Dl. Presedinte: 
     Este un punct de vedere al unui consilier. Nu are nimeni obligatia sa dea explicatii. 
Daca se doreste sa dea explicatie, da, daca nu, nu putem obliga. 
     Dl. Tui: 
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     “Proces-verbal încheiat azi, 23.12.2010 cu ocazia votului acordat de către Consiliul 
Local Municipal Craiova pentru ocuparea locului vacant din comisia locală de ordine 
publică. În urma votului exprimat s-au înregistrat următoarele rezultate:  
     dl. Raducanoiu Constantin – 17 voturi pentru, 8 voturi impotriva 

Stefarta Emilian – 6 voturi pentru, 19 voturi impotrivă. Drept care am încheiat 
prezentul proces-verbal.” Semnează membrii comisiei de validare. 

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

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică, în componenţa 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat prin grija 
Serviciului Resurse Umane,  din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova.  

Art.3. Modul de funcţionare a Comisiei locale de ordine publică se stabileşte prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare, care urmează a fi aprobat de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, după adoptarea, prin Hotărâre de 
Guvern, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.46/2005, 207/2005, 255/2005, 95/2006, 112/2006 şi 
113/2008 referitoare la constituirea Comisiei  Locale de Ordine Publică. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului 
local al municipiului Craiova, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold la data 
de 31.12.2010. 

                  D-na Secretar: 
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 anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al municipiului 
Craiova, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2010, 
provenite din impozite, taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe Locale 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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4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru 

comasarea prin fuziune a Liceului de Informatică “Ştefan Odobleja” 
Craiova, Grupului Şcolar Industrial “Electroputere” Craiova, Colegiului 
Tehnic “Ion Mincu” Craiova şi a Grupului Şcolar Industrial Construcţii de 
Maşini nr.2 Craiova. 

D-na Secretar: 
Aviz nefavorabil din partea comisiei 1 buget finanţe. La comisia juridică votul a 

fost împărţit. 
         D-ra Predescu: 
         Acest punct de pe ordinea de zi a fost analizat în comisia juridică. Din materialele pe 

care le avem la dosar, pe stick, se observă că nu este fundamentat, nu s-a făcut o 
cercetare cu privire la cauzele care au impus această reorganizare care s-a impus de 
inspectorat. Dacă studiem reglementările în vigoare observăm că nici nu au fost 
respectate reglementări care privesc organizarea şi funcţionarea instituţiilor din 
învăţământul preuniversitar, şi am în vedere în mod special Ordinul Ministrului nr. 
3064/25.01.2010, ca atare ultimul act de imediată aplicare în această procedură de 
reorganizare. Pe cale de consecinţă, dacă nici legea actuală nu o respectăm, noi nu 
putem să ne dăm un aviz  atâta timp cât actul a fost întocmit în pripă.  Dintre unităţile 
care sunt vizate, s-au formulat memorii prin care acestea au în vedere şi alte variante de 
organizare, care respectă atât cifra de şcolarizare cât şi performanţa în educaţie pe care 
ele sunt ţinute să o atingă, în sensul ca acelor instituţii care au rezultate deosebite sî nu 
le fie afectat acest nivel de acum înainte. Opinia noastră, cel puţin ceea ce mi-am 
exprimat şi ieri, este aceea de a se rediscuta o altă variantă de reorganizare. Nu vrem să 
se facă cheltuieli nejustificate, dar nici o reorganizare  care ar duce la un regres efectiv 
cu privire la calitatea actului de învăţământ şi rezultatul în concret, nivelul pregătirii 
elevilor, iar pe de altă parte să nu fie respectate dispoziţiile legale în vigoare, nu putem 
accepta. Ideea, repet, este aceea de a relua discuţia în luna viitoare, atunci când vom 
avea un proiect mult mai bine fundamentat.   

          Dl. Ştefârţă: 
          Referitor la acest punct, noi nu l-am discutat în comisia de urbanism pentru că noi în 

comisia de urbanism discutăm numai acele puncte care au legătură cu urbanismul. Aş 
vrea ca dl. Primar sau dintre consilierii noştri, persoane care sunt  implicate în 
gestionarea procesului de învăţământ din judeţ şi din Craiova să-mi explice dacă s-au 
gândit cum vor face ca cel puţin două unităţi de învăţământ existente cu performanţă, 
mă refer la liceul Odobleja şi la liceul de construcţii, să continue să aibă aceleaşi 
performanţe  în momentul în care le cuplează cu alte două unităţi, una este chiar 
fantomă, mă refer la Grupul Şcolar Electroputere, şi cealaltă cu rezultate mai modeste. 
Pentru că sunt licee cu profil absolut diferit şi încerc să-i aduc aminte d-lui viceprimar 
cum că chiar preşedintele Băsescu a zis că avem nevoie de mai mulţi tinichigii şi mai 
puţini filozofi. Una dintre aceste unităţi, face nu neapărat tinichigii, dar face 
constructori, face oameni cu aplicaţie în domeniul construcţiilor, care au laboratoarele 
lor, incintele lor de lucru şi performanţele lor şi pe de altă parte avem un liceu de 
informatică care are performanţe absolut remarcabile în domeniul lui de 
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activitate.Explicaţi-mi, vă rog frumos, dl. Viceprimar, dacă aţi gândit modul de 
funcţionare al acestei unităţi de învăţământ în momentul în care ea va avea o titulatură 
unică.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          O să aveţi explicaţii foarte clare şi foarte precise, cu date detaliate de la colegul 

nostru, Alexandru Gîdăr, pentru că este, cred eu, cea mai competentă persoană din 
această sală, să vorbească  despre învăţământ, având în vedere că este profesor, a fost 
director de şcoală, este inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar, este consilierul 
nostru local şi  cred că ar trebui ca fiecare dintre noi să vrea să asculte ceea ce spune în 
detaliu colegul nostru. 

          Dl. Gîdăr: 
          Am luat această hotărâre la nivelul conducerii Inspectoratului Şcolar. Această 

decizie nu s-a luat fără a fi analizată şi fără a fi cercetată.  Aş vrea să răspund prin 
aceasta d-rei consilier Predescu  pentru că noi facem o analiză anuală. Nu era nevoie să 
facem o analiză numai pentru o anumită situaţie.  Această analiză s-a făcut anual, 
această situaţie era cunoscută de mai mulţi ani de zile.  Faptul că cifra de şcolarizare, că 
numărul de elevi, că, până la urmă, chiar şi calitatea scade la aceste unităţi de 
învăţământ, este un lucru care s-a făcut simţit etapizat încă din anii 2004. Anul trecut 
am încercat să găsim o altă variantă prin unificarea Liceului de informatică Ştefan 
Odobleja cu şcolile generale din zonă. Această variantă a fost refuzată în momentul 
acela astfel încât şcolile generale din zonă s-au putut unifica, s-au putut comasa şi 
organiza pentru a putea deveni eficiente. Este adevărat că şi atunci când am unificat 
Şcoala nr. 29 cu Şcoala nr. 31 am avut aceeaşi situaţie ca şi cea de acum. Acum dvs. ne 
cereţi să unim Odobleja cu cele două şcoli, anul trecut ne-aţi cerut să lăsăm dezunite 
cele două şcoli generale. În ceea ce priveşte Ordinul de ministru pe care ni-l invocaţi, 
ordinul de ministru recomandă o unificare pe verticală.  Nu impune o unificare pe 
verticală acolo unde nu există posibilitatea administrativă de a realiza acest lucru. 
Unificarea pe verticală în sensul acestui ordin de ministru şi pentru a fi în spiritul legii 
şi pentru a putea să satisfacem şi pretenţiile de calitate şi administrative din zonă, am 
făcut-o atunci când am încercat unificarea în cartier. Dacă nu s-a dorit această unificare 
pe verticală, nu avem cum să facem o unificare pe verticală a unui liceu din Valea 
Roşie cu o şcoală generală din nu ştiu care cartier al  Craiovei. Alte variante au fost 
luate în considerare. Noi am plecat de la două puncte foarte importante. Avem o bază 
legală constituită prin Ordinul de ministru nr. 5618/2010 care priveşte metodologia 
pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul 2011-2012. În această metodologie se prevede clar şi 
aş vrea să vă citez „nu pot funcţiona două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică 
în aceeaşi clădire, clădiri diferite şi la aceeaşi adresă cu două administraţii distincte care 
majorează costurile de şcolarizare”. Asta este ceea ce spune legea. Avem două unităţi 
de învăţământ în această situaţie. Liceul Coandă împreună cu ceea ce înseamnă 
Colegiul Tehnic de Construcţii şi avem Liceul Ştefan Odobleja cu Grupul Şcolar 
Electroputere. Am fi putut merge pe varianta să unim cele două şi să facem în două 
locuri două licee care să aibă şi filieră teoretică şi filieră tehnologică. Noi considerăm 
că după ce am discutat cu conducerile acestor două unităţi de învăţământ, cu ceea ce 
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înseamnă parteneriatul pe care îl avem asigurat cu mediul de afaceri şi sindical de la 
nivelul municipiului Craiova, s-a ajuns la această concluzie care va crea un Colegiu 
Ştefan Odobleja care va permite salvarea tuturor din cele patru şcoli şi care va permite 
continuarea cu adevărat pe cele două filiere: teoretică şi tehnologică, astfel încât să dăm 
calitate. În ceea ce priveşte recursul la istorie şi calitate, aş vrea să vă amintesc un 
lucru: Liceul Ştefan Odobleja funcţionează în cadrul Grupului Şcolar Electroputere 
Craiova aşa cum se şi spune în ordinul de înfiinţare, pentru că fiind o perioadă mai 
ciudată să-i zicem, mai într-un vid legislativ, în acel moment acel liceu s-a înfiinţat şi 
vă citesc din ordinul de înfiinţare „începând cu anul şcolar 1993-1994 pe baza planului 
de şcolarizare aprobat şi a reţelei şcolare aprobate de Ministerul Învăţământului, în 
cadrul municipiului Craiova se înfiinţează Liceul de Informatică „Ştefan Odobleja” 
Craiova care va funcţiona pe lângă Grupul Şcolar Electroputere Craiova. Este unitate de 
învăţământ înfiinţată prin dispoziţia nr. 54/1993 a inspectoratului Şcolar Judeţean, nu 
are nici ordin de ministru pentru aprobare această unitate de învăţământ. În ceea ce 
priveşte funcţionarea în cadrul acestui parteneriat, să-i zicem, între Grupul Şcolar 
Electroputere şi Liceul odobleja până în acest moment în toată această suprafaţă ceea ce 
ţine de utilităţi, ceea ce ţine de întreţinere a fost suportat din bugetul Grupului Şcolar 
Electroputere  Craiova. Acest lucru nu mai putea continua, dar nu puteam nici să facem 
o contorizare separată pentru cele două unităţi de învăţământ. Ar fi însemnat ca în 
continuare să facem un buget pentru Electroputere care să plătească din acest buget şi 
ceea ce înseamnă Liceul Ştefan Odobleja. Acest lucru este imposibil în condiţiile în 
care atât cheltuielile de personal cât şi cheltuielile materiale vor fi finanţate în funcţie 
de numărul de elevi.  În ceea ce priveşte Grupul Şcolar de Construcţii Maşini ICM nr. 
2, discuţia, am să vă aduc aminte că sunteţi mai demult în Consiliul Local, şi aţi mai 
avut această discuţie, ba dimpotrivă, am să vă aduc aminte că în 2005 din partea 
Consiliului Local şi a Primăriei Craiova, au venit presiuni asupra Inspectoratului Şcolar 
pentru a desfiinţa acest grup de construcţii maşini şi singurul lucru pe care l-am putut 
aduce atunci aliat a fost faptul că acele clădiri au fost reabilitate pe programul phare iar 
timp de cinci ani de zile nu puteam să umblăm în acele construcţii, să le înstrăinăm sau 
să facem altceva decât învăţământ. Ştiţi că la Grupul Şcolar de Construcţii Maşini 
există o revendicare din ceea ce ştiu eu, chiar într-o stare finală, din partea Mitropoliei 
sau unor organizaţii creştini şi vom rămâne şi acolo fără spaţii ca şi la  Charles Laugier. 
De asemenea, fără să mă înşel asupra sumei, Grădiniţa nr. 23 plăteşte câteva miliarde 
chirie în condiţiile în care noi avem spaţii la ICM 2 pe care putem să le folosim în 
aceeaşi zonă, în centru, tot pentru utilizarea unei grădiniţe. Asta ca să îndepărtăm orice 
fel de  zvon care a fost vehiculat chiar şi prin comisiile noastre din cadrul consiliului, că 
cineva gândeşte tenebros să facă interese personale ale cuiva sau ale altcuiva. În ceea ce 
priveşte atelierele de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, acestea vor rămâne în continuare să 
satisfacă necesarul de educaţie pentru elevii şi cursanţii de la postliceala din cadrul 
acestui liceu. 
          Dl. Cherciu: 
      Sunt obligat să iau cuvântul în calitatea mea de membru în consiliul de 
administraţie al Liceului Ştefan odobleja şi încep prin a spune că nu-mi ascund 
oarecum nemulţumirea faptului că eu nu am fost convocat în nici un consiliu de 
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administraţie, în nici o şedinţă a consiliului de administraţie din momentul în care s-a 
aflat de intenţia Inspectoratului Şcolar. Uimirea mea este cu atât mai mare cu cât sunt 
de fiecare dată convocat în astfel de consilii când s-a pus problema distribuirii de 
prime, vacanţe. Cu toate acestea nu mă pot deroba de calitatea pe care mi-a conferit-o 
consiliul local  şi să încerc să analizez care este cea mai înţeleaptă hotărâre într-o astfel 
de situaţie. Sunt deplin conştient de principiul că trebuie să restructurăm învăţământul 
atâta  vreme cât factorul natural ne obligă la asta. Numărul de elevi a scăzut constant în 
ultimii ani, deci este un principiu cu care sunt cu totul şi cu totul de acord. Pe de altă 
parte însă,  cunosc în clipa de faţă competenţele celor care conduc Inspectoratul Şcolar 
şi n-aş avea motive să mă îndoiesc de  buna lor intenţie. Pe de altă parte totuşi, 
experienţa mea personală mă face să cred că în momentul în care vom amesteca o 
filieră teoretică cu o filieră industrială, rezultatul nu va fi cel mai fericit în spiritul 
interesului elevului. In acest motiv mi-am exprimat şi în comisiile de specialitate opinia 
că respectând principiul restructurării, se poate găsi o soluţie mai bună prin care 
Colegiul să capete într-adevăr clase gimnaziale, clase primare, iar o altă instituţie să fie 
constituită prin comasarea celor trei licee industriale menţionate.  Neavând însă 
certitudinea că sunt în posesia celei mai bune soluţii, am ales opţiunea că dacă acest 
proiect nu este retras şi nu se vine cu o altă propunere, să mă abţin la votul acestui 
punct.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vă rog să-mi permiteţi şi mie să prezint un punct de vedere, având în vedere că şi eu 
fac parte dintr-un consiliu de administraţie la unul din aceste licee care intră în discuţie. 
În primul rând şi eu vreau să spun că am aflat acest lucru din presă. Dacă luăm inclusiv 
procedura de fuziune, hotărârea de fuziune se discută mai întâi cu partenerii indiferent 
dacă sunt ei de acord sau nu sunt de acord. Vreau să vă spun că la liceul din care fac 
parte în consiliul de administraţie, respectiv Colegiul Ioan Mincu, nu s-a discutat 
această hotărâre în consiliul de administraţie. Punctul meu de vedere este departe de a fi 
împotriva măsurilor pe care le ia Inspectoratul Şcolar  care privesc îmbunătăţirea 
învăţământului şi a educaţiei în general în municipiu, că ne grăbim puţin. Ar fi trebuit 
mai întâi să facem un studiu de impact să vedem şi noi ce s-a întâmplat cu aceste licee, 
cel puţin în ultimii trei ani, să vedem, există o evoluţie, există o involuţie, să vedem 
care este perspectiva lor în funcţie de populaţia şcolară pe care o are la nivelul nostru şi, 
bineînţeles, la nivel regional, ceea ce noi nu avem. Singurul motiv care se spune aici, 
este că Ministerul Educaţiei Naţionale organizează reţeaua învăţământului de stat şi 
propune. Nu există în nici un fel. Dl. Consilier coleg ne-a prezentat aici, dar în referatul 
pe care noi îl avem, nu există nici un argument din care să reiese că această măsură este 
mai bună sau mai puţin bună. Repet, nu sunt împotriva unor măsuri care aduc 
îmbunătăţirea sistemului, dar haideţi să analizăm foarte bine. Noi am mai aprobat acum 
câteva luni în urmă şi poate că ar fi fost necesar să se prezinte care este efectul acestor 
măsuri de reorganizare, pentru că dacă suntem consiliu local, ar trebui să ştim. Pentru 
perioada următoare vreau să vă spun că eu nu înţeleg nimic. Sunt la acest liceu care se 
ocupă de construcţii. Anul trecut a primit diploma de la Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului pentru excelenţă în management.  Are olimpici, are planuri de 
şcolarizare  realizate. Nu pot să înţeleg ce rezolvăm dacă îl unim cu un liceu de un alt 
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profit şi dacă nu stricăm probabil şi acel liceu. Pentru că din dorinţa probabil de a face 
o singură unitate, există în general, în acest proces de fuziune, comasare, cum o numim 
noi, putem să îmbunătăţim activitatea sau putem să o stricăm acelora pe lângă care 
aducem aceste licee. Dacă sunt probleme cu unele din ele, ar trebui să ne ocupăm de ele 
special, să vedem dacă mai rămân sau nu mai rămân şi să le lăsăm pe cele care 
funcţionează şi au performanţă, să funcţioneze bine. Acesta este un punct de vedere. 
Pentru a nu continua aceste argumente, eu aş propune  susţinând şi propunerea colegei, 
să amânăm luarea unei decizii în acest sens  până vom avea datele necesare şi vom 
discuta cu persoanele respective. Vreau să vă mai spun, sunt un om care am făcut multe 
fuziuni în viaţa mea. Ca fuziunea să reuşească, trebuie să fie acceptată de cei cu care o 
facem. La ora actuală, ea nu este acceptată de cadrele didactice nici de la Odobleja, nici 
de la Ion Mincu, nu ştiu de ceilalţi. Şi atunci, ce facem, impunem? Acţiunile impuse 
niciodată nu vor avea rezultate. Luând o hotărâre acum s-ar putea ca la anul sau peste  
cinci luni să vină alţii să spună că n-am făcut bine. Să nu ne jucăm cu învăţământul. 
Este un punct de vedere pe care aş propune să amânăm o decizie pe această temă. 
      D-ra Predescu: 
      Ca să nu se  înţeleagă greşit. Când am făcut referire la ordinul ministrului, aveam în 
vedere o dispoziţie expresă din capitolul patru „eficientizarea organizării reţelei 
şcolare”  şi citez un principiu care este reglementat şi anume: „organizarea unităţilor de 
învăţământ se realizează pe verticală cu o conducere unică şi un număr mai mare de 
elevi preşcolari, cuprinzând mai multe niveluri de pregătire: preşcolari,  primar, 
gimnazial şi  nu pe orizontală. Ceea ce se propune acum este o reorganizare pe 
orizontală.  Ori noi trebuie să avem în vedere principiul pe care această reglementare a 
ordinului ministrului, care este de actualitate, îl impune. Reorganizarea pe verticală, 
ceea ce şi unităţile vizate susţin. Referindu-ne din nou la acest liceu Ştefan Odobleja, 
este corectă susţinerea dânşilor de a face o reorganizare pe verticală cu unităţi de 
învăţământ preşcolar pe care să le formeze în spiritul de performanţă al acestui liceu 
atâta timp cât legea chiar prevede acest principiu, iar  pe de altă parte rezultatele lor 
sunt certe. Să nu uităm că aceşti elevi au rezultate atât pe plan naţional cât şi 
internaţional. Astăzi avem foarte puţini elevi care mai participă la loturile internaţionale 
din Craiova, de specialitate, iar ei au această performanţă în domeniul informaticii, iar 
cât priveşte managementul, liceul a primit  distincţii şi din partea Preşedenţiei 
României. De ce să nu respectăm aceste principii acum? Îmi menţin punctul de vedere. 
De asemenea ordinul ministrului nu este respectat când am spus că nu este pregătit 
proiectul nici cu privire la metodologia pe care o are în vedere şi care impune analiza 
bazei materiale existente utilităţilor, infrastructurii, a ocupării posturilor cu personal 
didactic calificat, a rezultatelor  semestriale şi anuale, a examenelor privind finalizarea 
studiilor, a certificatelor de atestare a competenţelor profesionale. Nici una dintre aceste 
analize care erau obligatorii, nu s-a realizat. De aceea am solicitatrediscutarea în altă 
şedinţă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă reamintesc că nouă ni se cere un aviz consultativ.  Deci şi dacă suntem şi dacă nu 
suntem de acord, Inspectoratul poate să meargă mai departe. Problema se pune cât de 
mult am convins Inspectoratul dacă măsura este bună sau nu.   
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     Dl. Gîdăr: 
    În ceea ce priveşte organizarea pe orizontală şi verticală am menţionat şi eu că este 
un principiu care este bine să fie pus în practică dacă se poate. S-a încercat să fie pus în 
practică în  anul precedent când aveam cu cine să unim. Am dorit să facem acest lucru. 
În plus realizarea performanţei pentru învăţământul gimnazial, există în continuare 
această şansă şi bunăvoinţă. Avem două clase de clasa a cincea alocate pentru a 
reforma învăţământul gimnazial la acest liceu, care a funcţionat până acum 3-4 
ani.Acest liceu a avut învăţământ gimnazial. În mediul concurenţial existent în zonă s-a 
desfiinţat. În ceea ce priveşte evoluţia, prognoza pieţei de muncă, toate aceste corelări 
între ceea ce facem în învăţământ şi piaţa forţei de muncă, dl. Preşedinte, aşa cum 
foarte bine ştiţi pentru că sunteţi membru în CLDPS acest lucru se face iar aceste 
prognoze  sunt aprobate inclusiv prin votul dvs.  Anual noi aprobăm aceste prognoze 
ale evoluţiei a ceea ce înseamnă  corelarea între învăţământ şi piaţa muncii şi avem cu 
toţii, cu toate organismele reprezentanţi acolo. Dvs. sunteţi reprezentantul Camerei de 
Comerţ şi Industrie  dacă nu mă înşel. În ceea ce priveşte etapele comasării, de 
asemenea să nu uităm că decât două etape au fost aşa de aduse în discuţie, că am mai 
avut o etapă şi în septembrie dar în comisia de învăţământ fiind oameni de învăţământ 
şi eu şi dl. Profesor Marinescu, am înţeles că indiferent cine conduce Inspectoratul, de 
la orice partid, am fost de acord cu acea unificare cu acele comasări care s-au făcut. Din 
ceea ce ştiţi şi dvs., o parte dintre ele, vechea conducere a Inspectoratului nu le-a mai 
înaintat ministerului, dar luaţi, vă rog frumos, şedinţa de atunci şi citiţi ce s-a aprobat şi 
să vedeţi ce există şi ce nu există. 
     Dl. Preşedinte: 
     Ca să restabilim adevărul, când s-a discutat această problemă, eu nu am fost invitat 
la  Inspectoratul Şcolar. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Din păcate, ceea ce vă spun eu, ţine de istorie, de date statistice, de consemnări în 
procesele-verbale ale acestor şedinţe de consiliu.  Aşa este, în 2009 când a fost un 
proiect de acest tip mult mai amplu pe ordinea de zi a Consiliului Local, nu a existat 
nici un comentariu.  Inspector general şcolar era un reprezentant PSD. Atunci absolut 
toate propunerile au fost studiate, deşi era de o lună de zile inspector, nu avea nici o 
vină, studiile fuseseră făcute aşa cum scrie la carte.  Avem un Inspectorat şcolar cu doi 
ani de stabilitate, cu studii, cu rapoarte pe care nu vrem să le vedem, să le auzim, 
spunem clar că nu este nimic făcut decât în pripă şi drept urmare trebuie să amânăm. 
Este cea mai bună soluţie pe care am auzit-o tot timpul în consiliul local când am luat 
măsuri de restructurare. Cea mai bună soluţie este că trebuie să începem cu amânarea. 
Nu sunt de acord. Situaţia care există acum  şi este extrem de neplăcută ca o şcoală cu o 
istorie, cu o vechime, cu un prestigiu să încerce să fuzioneze cu alte instituţii de 
învăţământ. Acest lucru se datorează nouă, celor care am guvernat, celor care am 
cheltuit banii, celor care după ce am ieşit la pensie mai luăm trei ani salariu şi suntem 
foarte buni moralişti, şi acei bani în loc să se ducă la şcoli sau instituţii abilitate, se duc 
pe salariile celor ieşiţi la pensie.  Este un exemplu, pot fi multe exemple de acest tip, 
foarte clare, foarte precise, foarte interesante. Din păcate am mai avut o discuţie legată 
de Odobleja, de istorie, de vechime, de nume. Atunci când s-a pus această problemă 
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acum şase luni, am rezolvat-o şi am dovedit că nu este nimic în neregul, că-şi va păstra 
numele, iată că ne-am ţinut de cuvânt, ne vom ţine în continuare. Am încredere în cei 
care vor conduce aceste instituţii fuzionate că vor face lucrurile să meargă bine şi foarte 
bine, iar necesitatea acestei fuziuni este determinată de un singur lucru: s-a creat o lege 
în care s-a prevăzut un cost pe elev. Banii urmăresc elevul. La instituţiile de învăţământ 
cu elevi puţini, la care nu se pot atrage sumele de bani pentru plata profesorilor,  o să 
fim în situaţii delicate în care să nu putem să le plătim salariile. În anul care va veni, 
veţi vedea că va fi şi mai puternică polarizată situaţia pe învăţământ pentru că voi 
urmări să construiesc structuri de îvăţământ şi mai puternice care într-un limbaj pe care 
l-am reţinut se numesc consorţii ca acele instituţii de învăţământ să aibă o finanţare şi 
mai avantajoasă pentru că nu putem rămâne doar la stadiul de nu s-a studiat, nu se ştie, 
este nelegal, vă rugăm amânaţi. Tot ce am făcut până acum s-a dovedit că este corect. 
Mai trebuie să mai facem o ultimă rectificare, iar după aceea să fortificăm învăţământul 
craiovean şi avem posibilitatea să creem aceste consorţii care presupun fortificarea 
financiară a acestor instituţii căci sunt convins că şi când vom ajunge la acel capitol se 
va spune că nu este corect, nu este bine gândit, nu este bine aşezat în temă acest subiect 
şi drept urmare mai solicităm o amânare. Noi românii suntem obişnuiţi ca de câte ori 
suntem puşi în faţa unui fapt să-l facem sau nu, şi asta este, istoria de cele mai multe ori 
ne-a pus în faţa unor fapte pe care nu le-am digerat uşor, să spunem că mai aşteptăm. 
Eu vă propun să votăm acest proiect şi acest proiect să reprezinte un pas înainte pentru 
învăţământul românesc în ceea ce priveşte finanţarea lui. Pe zi ce trece vedem la 
televizor că sunt din ce în ce mai mulţi copii care nu numai că pleacă la studii 
superioare în străinătate, chiar şi cei care vor să facă un liceu, pentru că am avut 
instituţii de învăţământ subfinanţate. Situaţia cu Electroputere şi odobleja nu i-a răsunat 
nimănui în ureche dintre cei care au spus să amânăm. 1993-1994 cine o fi fost oare 
atunci de a luat o asemenea decizie?  A fost una necesară. Poate nu am mers cu totul 
până la capăt  cu cele două instituţii pentru că trebuia să le asigur o singură finanţare, 
nu două. Realităţile acestea acum nu sunt plăcute, dar sunt reale.  Dacă vreţi să ne 
minţim în continuare pe noi înşine, ne minţim. Din punctul meu de vedere, astăzi 
trebuie să luăm o decizie.   
     Dl. Preşedinte: 
     Există două propuneri. Prima este a executivului pe care o vom supune aprobării, iar 
cealaltă dacă se amână. O să le supun aprobării în ordinea în care este normal să se 
supună.     
     D-na Secretar: 
     Vreau să fac o singură observaţie. Din eroare, la temeiul legal este trecută art. 45 
alin. 3, ori în realitate este art. 45 alin. 1.  Nu este nici un vot calificat prevăzut în lege 
şi nici în textul special.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în asnamblu. Cine este pentru?                                                            
Art.1. Se  acordă avizul consultativ pentru comasarea prin fuziune a Liceului de 

Informatică “Ştefan Odobleja” Craiova, Grupului Şcolar Industrial 
“Electroputere” Craiova, Colegiului Tehnic “Ion Mincu” Craiova şi a Grupului 
Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr.2 Craiova şi formarea unei noi unităţi 
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de învăţământ liceal cu profil teoretic şi tehnologic, care să funcţioneze în 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Electroputere, nr.21 şi care să poarte 
denumirea de Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 8 
voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, radu marin Traian, Tudor, Magla, Boboc, 
Nedelescu, Pîrvuleasa) şi 1 abţinere (Cherciu).  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor consiliilor de administraţie 
ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a trecut la împărţirea buletinelor de vot şi la 
exercitarea procedurii de vot prin vot secret. După terminarea procedurii de vot, dl. 
Preşedinte al comisiei de validare a dat citire procesului-verbal. 

          Dl. Ţui: 
         „Proces-verbal încheiat azi, 23.12.2010 cu ocazia votării membrilor consiliilor de 

administraţie ale unităţilor spitaliceşti din Municipiul Craiova. Membrii titulari şi 
supleanţi au fost votaţi conform listelor anexate la prezentul proces-verbal. 

          S-au înregistrat următoarele rezultate: 
1. Pentru Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova: 
- voturi pentru – 27 voturi 
- voturi contra – 0 
- abţineri – 0 
2. Pentru Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Vistor Babeş” Craiova 
- voturi pentru – 27 
- voturi contra – 0 
- abţineri – 0 
3. Pentru Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova  
- voturi pentru – 27 
- voturi împotrivă – 0 
- abţineri – 0. 
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează membrii comisiei de 
validare”. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă numirea membrilor în consiliile de administraţie ale: 
1. Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova; 
2. Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”; 
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3. Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
          conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Penitenciarul Craiova, 
având ca obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.275/2006 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. 

D-na Secretar: 
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 Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Penitenciarul Craiova, având ca obiect punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.275/2006, cu privire la înhumarea persoanelor private de 
libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, care nu au aparţinători sau aceştia 
refuză înhumarea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Durata protocolului de colaborare este de 12 luni de la data semnării, cu     
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
colaborare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială şi 
Penitenciarul 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 retragerea atestatelor de administrator de 
imobil. 

D-na Secretar: 
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 retragerea atestatului de administrator de imobil, pentru: 
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- Pîrvulescu Sarmis – Elena 
- Damian Tanţa Mirela 
- Nicola Niculina 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2004 referitoare la aprobarea 
listei cu persoanele atestate ca administrator de imobil. 

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.  

 
 

8. 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 ianuarie 2011. 

D-na Secretar: 
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 însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna IANUARIE 2011, 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; 
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- 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 decembrie 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.  

 
 

9. 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 noiembrie 2010. 

D-na Secretar: 
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 noiembrie 2010, în valoare de 1.644.542,69 lei, fără 
TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac 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.  

 
 

10. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

D-na Secretar: 
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 încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţin 
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domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Contractele se vor încheia până la data de 19.05.2014. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

11. 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 şi care au ca obiect locuinţe ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
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 nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 
şi 2 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

D-na Secretar: 
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 prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, pe o perioadă de 5 
ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractelor prevăzute la art. 1, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală 
având dreptul să dezafecteze terenul închiriat ocupat de investiţiile realizate şi 
să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a 
locatarului. 

Art.3. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, pentru anul 2010, se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, 
urmând a fi actualizat conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la     
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, în formă 
modificată şi renegociată. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2005, 376/2005 şi 42/2008. 

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de 
garaj. 

D-na Secretar: 
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, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 

01.01.2016, a duratei contractelor de închiriere nr.9, 10,  11, 12, 56, 118/2000, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 
01.01.2012 a duratei contractelor de închiriere nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 
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20, 23, 24, 25, 48, 53, 54, 55/2000, având ca obiect terenuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  În situaţia în care terenurile prevăzute la art.1  şi art.2 din prezenta hotărâre fac 
obiectul unei hotărâri judecătoreşti de restituire, contractele respective  
încetează de drept. 

Art.4. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1 şi art.2, pentru anul 2011, se 
stabileste conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.428/2010, respectiv 1,5 lei/mp/lună, urmând a fi actualizat anual conform 
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/1999, 184/1999 şi 185/1999. 

Art.6.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la 
contractele de închiriere  prevăzute la art. 1 şi art. 2, în formă modificată. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 
abţinere (Badea).  
 
 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea  unor contracte de închiriere pentru 
terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
cultivării cu legume şi zarzavat. 

D-na Secretar: 
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 contractelor de închiriere, pe o perioadă de 1 an,  către 

persoanele prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
cultivării cu legume şi zarzavat.  

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr.127757/2009, în sensul 
înlocuirii părţii contractante Mitrache Ioana, cu Turneanu Ioana Doina. 

  Art.3.  Preţul unitar al chiriei  pentru anul 2010, va fi la nivelul taxei  aprobate  prin  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, iar pentru 
anii următori acesta va fi actualizat conform hotărârilor de consiliu adoptate în 
acest sens. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local nr.374/2009 referitoare la închirierea terenurilor aparţinând 
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domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării cu legume şi 
zarzavat. 

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 
nr.4151/2008 care are ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală. 

D-na Secretar: 
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 contractului de închiriere nr.4151/2008, având ca obiect 

terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
13,40 mp, situat în Piaţa Centrală, în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. 
UNISEM S.A. Bucureşti Sucursala Dolj, cu S.C. UNISEM S.A. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de 
închiriere identificat la art.1. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2005 şi nr.190/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. S.C. UNISEM S.A. 
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 modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.467/2009 şi nr.521/2009 referitoare la contractele 
de concesiune, pe care s-au edificat extinderi ale construcţiilor autorizate. 

D-na Secretar: 
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 anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 467/2009, astfel: se anulează poziţiile nr. 1, 2, 6 şi se modifică 
datele de identificare a poziţiilor nr. 12, 13, 15, 19 şi 20,  conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.521/2009, astfel: se anulează poziţia nr.3 şi se modifică datele de 
identificare a poziţiilor nr.5, 9, 10, 12 şi 15,  conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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.  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconversia funcţională a zonei str. Livezi şi a indicilor conform 
destinaţiei propuse, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+1E, în municipiul Craiova, str. Livezi, nr.2 B. 

               D-na Secretar: 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reconversia funcţională a zonei 
str.Livezi şi a indicilor conform destinaţiei propuse, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, în municipiul Craiova, str.Livezi, nr.2 B, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea construcţiilor în condiţiile documentaţiilor aprobate 
anterior, reconsiderarea configuraţiei urbane, structurii volumetrice şi 
funcţiunii imobilului din str. Calea Severinului, în vederea construirii unui 
depozit şi zid de sprijin, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.5 
A. 

               D-na Secretar: 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea construcţiilor în 
condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, reconsiderarea configuraţiei 
urbane, structurii volumetrice şi funcţiunii imobilului din str. Calea Severinului, 
în vederea construirii unui depozit şi zid de sprijin, în municipiul Craiova, str. 
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Calea Severinului, nr.5 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconsiderarea cofiguraţiei urbane funcţionale şi structurii volumetrice a 
zonei str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în vederea 
construirii unei locuinţe cu regim de înalţime D+P, în municipiul Craiova, 
str. General Dr. Ion Cernătescu, nr.18 A. 

               D-na Secretar: 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea cofiguraţiei urbane 
funcţionale şi structurii volumetrice a zonei str. General Dr. Ion Cernătescu şi 
str. General Argetoianu, în vederea construirii unei locuinţe cu regim de 
înalţime D+P, în municipiul Craiova, str. General Dr. Ion Cernătescu, nr.18 A, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevedrilor 
Planului Urbanistic General în zona str. Ştefan cel Mare, în vederea 
mansardării unei locuinţe existente, cu regim de înălţime P+2, în municipiul 
Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr.93. 

D-na Secretar: 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la referitor la reactualizarea condiţiilor 
de construire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General în zona 
str. Ştefan cel Mare, în vederea mansardării unei locuinţe existente, cu regim de 
înălţime P+2, în municipiul Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr.93, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  27                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

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

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
a destinaţiei şi înălţimii, conform Planului Urbanistic General  aprobat în 
zona str. Calea Severinului, în vederea  construirii unui imobil cu regim de 
înălţime S+P+3-4 retras, cu destinaţia de spaţii comerciale, recreere, turism 
– cazare şi alimentaţie publică, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului 
nr.7R. 

D-na Secretar: 
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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea construirii în 
condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi înălţimii, conform 
Planului Urbanistic General  aprobat în zona str. Calea Severinului, în vederea  
construirii unui imobil cu regim de înălţime S+P+3-4 retras, cu destinaţia de 
spaţii comerciale, recreere, turism – cazare şi alimentaţie publică, în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului nr.7R, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a 
unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante sau psihotrope, pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Craiova. 

     D-na Secretar: 
     Avize nefavorabile de la comisiile 3 si 5. 
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Acum două săptămâni am dat o dispoziţie de primar legată de retragerea 
autorizaţiilor de funcţionare şi de interzicerea emiterii unor alte autorizaţii de 
funcţionare pentru cei care comercializează produse etnobotanice. Efectul: din nouă 
magazine au ramas trei, aseară a mai avut loc un control şi cred că două dintre ele 
începând de astăzi vor fi închise cu siguranţă, pentru că, pur si simplu, i-am desfiinţat, 
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decât clădirea a mai rămas, din tot ce aveau acolo, s-a confiscat tot, s-au dat amenzi şi 
au simţit că sistemul este foarte bine pus la punct împreună cu cei de la crima 
organizată, în sensul că mecanismul prin care îi luăm la întrebări şi la controale este 
foarte bine pus la punct, aşa încât n-au nici o metodă să se poată apăra şi să se poată să 
încerce să eludeze această dispoziţie de primar. In momentul în care am dat această 
dispoziţie de primar, aveam posibilitatea să observăm alte patru hotărâri de consiliu 
local date in oraşe mari. Unele dintre ele au avut probleme de legalitate şi nu s-a dat 
viză de legalitate. Am avut posibilitatea să studiem şi doua dispoziţii de primar  date în 
alte localităţi, am avut posibilitatea să studiem şi efectele sau eficienţa acestor dispoziţii 
de primar, motiv pentru care în forma respectivă am inţeles să sancţionăm acest tip de 
comerţ, iar o eventuală iniţiativă de hotărâre de consiliu local, aşa cum m-am sfătuit cu 
d-na secretar Miulescu, atrăgea o viză de nelegalitate în mod cât se poate de corect. Am 
vrut să intervin să vă spun aceste lucruri pentru că dispoziţia de primar  a avut eficienţă, 
iar eu cred că luna viitoare la viitoarea şedinţă de consiliu, pot spune că nu mai există 
nici un astfel de magazin pe teritoriul Craiovei. Cei de la combaterea crimei organizate 
şi cei de la poliţia locală au nişte metode şi nişte forme de a determina închiderea 
acestor magazine, împreună cu alte instituţii care au posibilitatea de control de aşa 
manieră încât în prima saptămână a desfiinţat şase. Celelalte trei de fapt, au cam mirosit 
cum stau lucrurile şi au închis, iar săptamana asta i-am prins si doua dintre ele cu 
siguranta n-o sa mai deschida, dar vedem de astazi incolo. Cel de-al treilea, mai sunt 
cateva zile pana se incheie anul, asa incat si acesta va fi rezolvat. Din punctul meu de 
vedere, tinta pentru care am dat aceasta dispozitie de primar, va fi atinsa la sfarsitul 
acestui an. Sa speram ca si prin educatie putem sa ne determinam copiii, nepotii, sa nu 
aiba inclinatii in acest sens pentru ca este un lucru rau pentru noi toti, nu numai pentru 
ei. 
     Dl. Tudor Florentin: 
     Vreau sa va spun ca sunt de acord partial cu ceea ce ati spus dvs. si in urma 
dispozitiei pe care dvs. ati dat-o in data de 25.11. , daca observati, proiectul de hotarare 
este depus ulterior, in momentul in care ati interzis cu data de 26.11, in luna decembrie 
inca aceste magazine comercializau produse etnobotanice in municipiul Craiova. Si 
vreau sa va spun ca pe teritoriul Romaniei au fost foarte multi primari, care au dat 
prima data dispozitie de primar. Aceste dispozitii au ajuns in instanta si au ajuns acum 
sa inteleaga ca singura modalitate si competenta pe care o avem noi aici, la nivel local, 
este o hotarare de consiliu in care sa reglementeze cadrul legal prin care aceste 
magazine pot desfasura acte de comert pe raza municipiului Craiova. Noi nu avem 
competenta sa interzicem . Aceste dispozitii au fost atacate in instanta. Acveste 
dispozitii date prima data de primar, au fost atacate de instanta si au revenit dupa aceea 
in cadrul Consiliului Local cu hotarari de consiliu. Si va dau cateva exemple de 
municipii mari: Piatra Neamt, Braila, sector 1 Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi, Bacau, 
Suceava, Botosani si Primaria Generala a Municipiului Bucuresti. Vreau sa va spun ca, 
cu privire la nelegalitate, eu mi-am intemeiat proiectul de hotarare in temeiul art. 36 
alin. 2 lit. C si d., coroborat cu art. 6 lit. A pct. 1, 3 si 5, cat si cu alin. 9 precum si art. 
45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, articole care prevad 
in mod expres urmatorul lucru: in art. 36 „Consiliul Local are initiativa si hotaraste in 
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conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date 
prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale. 
Alin. 2 pct. c si d – atributii privind administrarea domeniului public si privat al 
comunei, orasului sau municipiului si atributii privind gestionarea serviciilor furnizate 
catre cetateni. Alin. 6 :”in executarea atributiilor prevazute in alin. 2 lit. d, Consiliul 
Local asigura potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: sanatatea si tineretul”. La nivel 
national este o problema, amploarea pe care a luat-o si evolutia si nu neaparat evolutia, 
dar si persoanele din ce in ce mai numeroase care se prezinta la clinici pentru a solicita 
ingrijiri medicale in urma consumului acestor plante etnobotanice. Probabil o sa 
ajungem ca si aceasta dispozitie a dvs. sa fie atacata in instanta si daca ne bucuram ca 
acum mai sunt decat doua sau trei magazine, vom vedea ca luna viitoare vor aparea 
inca 3, inca 4, inca 10. Iar daca dvs. la punctul 4 privind fuziunea anumitor unitati 
scolare ziceati ca va intereseaza sa facem performanta in randul tinerilor si sa crestem 
performantele in cadrul invatamantului doljean, eu cred ca pentru a ajunge la aceste 
performante, trebuie sa cream un mediu sanatos in care tinerii din municipiul Craiova 
sa faca performanta in invatamant. Eu multumesc si imi mentin punctul de vedere si nu 
il retrag de pe ordinea de zi. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Orice proiect care trebuie sa suporte critica, asa este in democratie, oricine poate sa 
critice, primul lucru care se spune despre el, este ca este nelegal, poate fi atacat, nu-l 
supunem aprobarii. M-am uitat pe procesele-verbale si toate incep asa. Toate sunt in 
vigoare. Absolut toate. Avem o dispozitie de primar si daca tot s-au facut aceste 
comparatii, nu exista nici o dispozitie de primar care sa fie asemanatoare cu cea data la 
Craiova, tocmai de aceea am inceput spunand ca le-am comparat pe toate celelalte, 
unele dintre ele, inclusiv hotarari de consiliu fiind criticabile si unele dintre ele 
neprimind viza de legalitate de la instanta, sau iza de legalitate de la prefect, sau fiind 
atacate in instanta si ulterior anulate. Tocmai studiind toate aceste aspecte, dar am si 
spus acest lucru, tocmai studiind toate aceste aspecte, am ajuns la concluzia ca aceasta 
dispozitie de primar indeplineste toate conditiile de legalitate, motiv pentru care a si 
primit viza de legalitate. Nici unul dintre agentii economici care a comercializat 
asemenea produse nu a atacat-o in instanta, dar este foarte facil sa spunem ca maine 
poate fi atacata si anulata. Orice act administrativ, potrivit Legii 215, potrivit 
contenciosului administrativ poate fi atacat in instanta, poate sau nu sa fie anulat. Orice 
act administrativ, inclusiv hotararea de consiliu pe care o dam noi astazi. Pai in 
conditiile in care are un raport negativ de la directia de specialitate, cu atat mai mult va 
fi vulnerabila. Eu in nici un fel n-am criticat proiectul de hotarare, este laudabil ca s-a 
incercat acest lucru tocmai in ideea de a sustine protejarea tinerilor. Eu v-am vorbit de 
eficienta acelei dispozitii de primar, v-am vorbit ca in mai putin de doua saptamani de 
zile efectele au fost bune si pana la sfarsitul anului pot fi foarte bune. Am si spus ca nu 
pot spune mai mult, va pot spune la final ca am atins tinta si nu mai exista nici un 
magazin de acest tip si cred ca in mai putin de o luna de la darea acestei dispozitii de 
primar, se poate vorbi de faptul ca nu mai exista nici un magazin de acest fel. De fapt 
tinta pe care prin dispozitia de primar, am dat-o si tinta pe care colegul nostru vrea s-o 
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atinga prin hotararea de consiliu, este aceeasi. Sa desfiintam aceste magazine. Drept 
urmare, din punctul meu de vedere, atata timp cat n-am lasat nici macar o luna de zile 
sa o duca la indeplinire cei care au atributii in acest sens, si au dus-o bine pana acum, 
oricum am vazut efecte pozitive, dar putem sa vedem si finalitatea acestei dispozitii, iar 
in masura in care va exista peste o luna, doua, trei o critica legata de aceasta dispozitie 
de primar si o hotarare de instanta in acest sens, putem veni cu acele considerente ale 
acelei hotarari si impreuna sa redactam un proiect de hotarare care sa includa si acele 
critici ale instantei in masura in care vor exista. Din punctul meu de vedere, nu cred ca 
au o asemenea posibilitate, pentru ca atributiile in baza carora am semnat acea 
dispozitie de primar, sunt prevazute in lege, asa cum a citit si colegul nostru legat de 
temeiurile in parte, prevazute in acel proiect de hotarare pe care l-a initiat. Eu cred ca 
trebuie sa acceptam punctul de vedere al directiei de specialitate, iar in masura in care 
se va realiza o asemenea premiza pe care a spus-o colegul nostru, impreuna si raportat 
la considerentele dispozitiei sau la considerentele hotararii judecatoresti, sa luam o alta 
decizie. Dar pana atunci eu cred ca tinta pe care ne-o propunem impreuna de a desfiinta 
aceste magazine etnobotanice, va fi atinsa. 
     D-na Secretar: 
      Va rog sa-mi permiteti un comentariu legat de conditia de legalitate pentru ca baza 
acestei discutii este tocmai conditia de legalitate. Voi pleca de la sintagma folosita de 
colegul nostru, cu exceptia celor date in competenta altor autoritati centrale, dat fiind 
faptul ca suntem pe taramul domeniului public si al dreptului public in special. 
Autoritatile administratiei publice locale, sunt tinute de textul de lege in conditiile si in 
limita legii. Niciodata, potrivit prevederilor legale pe care le-ati invocat mai sus in 
temei, n-o sa gasiti competenta autoritatilor administratiei publice locale, nici macar in 
a constata fapte, nici macar la a sesiza autoritati abilitate si cu atat mai putin in a avea 
competenta de a stabili sanctiuni. Ca atare, noi cand am stabilit temeiurile legale, ne-am 
gandit in limita legii daca autoritatea locala poate face ceva. Practica pe care ati 
invocat-o este in stiinta noastra pentru ca noi ne-am pus de acord toti. S-a trecut la 
competenta autoritatii locale substituindu-se competentei primarului, din ideea ca poate 
sa dea forta votului, a cvorumului unei autoritati, dar nu ca este legala. Deci noi nu 
putem stabili in sarcina autoritatilor locale alte competente decat cele stabilite prin lege. 
A lua masuri de siguranta inseamna a te raporta la competenta ta. Ca atare, dispozitia 
vine si spune ceea ce avem competenta sa emitem, sau sa eliberam: acorduri, avize, 
autorizatii. Ca atare, nu se pot aplica dat fiind faptul ca un acord este conditionat de 
autorizatia Ministerului Sanatatii, iar ca sa adoptam o hotatare prin care v-ati incalca 
competenta depasind-o, este un abuz pe care eu nu pot sa-l semnez, dat fiind faptul ca 
eu semnez de conditia de legalitate.  
     Dl. Tudor Florentin: 
     Daca ati observat, noi nu am interzis, iar conform Hotararii nr. 115 pe care tot in 
Consiliul Local am aprobat-o, am aprobat regulamentul pentru exercitarea activitatilor 
de comert in zone publice de pe raza municipiului Craiova, si am aprobat si normele 
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 avem competenta si se 
prevad si sanctiuni in ceea ce priveste „se interzice comercializarea de produse sau 
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servicii care utilizate in conditii normale, pot pune in pericol viata, sanatatea, si 
securitatea consumatorilor.  
     D-na Secretar: 
     Este prevederea generica din text pe care am folosit-o in dispozitia primarului, acolo 
unde are competenta la a acorda avize si acorduri. Consiliul Local nu are aceasta 
competenta. Competenta de a acorda avize, acorduri pentru autorizarea activitatii este 
numai a primarului. Ca atare, ne-am dus catre autoritatea care are competenta, vreau sa 
va spun ca dupa 30 de ani de munca, macar atata minte am, sa citesc textul de lege sa 
nu substitui autoritatile intre ele. Nu m-am dus catre consiliul local sa arunc competenta 
si sarcina si responsabilitatea catre dvs., m-am dus catre persoana abilitata prin calitatea 
sa, sa adopte acte. Acesta este primarul care emite acorduri, avize si autorizatii la 99. 
Ca atare, acesta nu poate sa le elibereze de acum incolo decat daca au autorizatia 
Ministerului Sanatatii. Va rog sa observati ca toate aceste acte normative nu dau in 
sarcina si responsabilitatea autoritatii locale, pentru ca ele tin de autorizarea actului de 
comert. Ele sunt in domenii speciale. De ce nimeni nu modifica anexele la aceste acte 
normative? Este necesar un act normativ pe care autoritatea locala sa-l puna in aplicare, 
nu noi sa ne substituim acesteia. 
     Dl. Stefarta: 
    Am citit cu atentie cele cateva articole si inart. 1 rezulta urmtoarea problema. SDe 
vorbeste despre a interzice comercializarea anumitor produse care prin forma 
ambalajului, prezentarii si publicitate, ar putea avea efecte similare produselor 
stupefiante si psihotrope. Eu personal, pot sa ma uit la un ambalaj cat doresc, nu ma 
apuca ameteala. La fel si cu instructiunile. Pot sa citesc instructiuni de zece ori si nu au 
nici un efect asupra mea. De aceea, as vrea sa recomand initiatorului sa scoata din art. 1 
de la : prin forma ambalajului pana la administrare, pentru ca fraza ramane absolut in 
picioare. Acelasi lucru sa se faca si la art. 2 unde s-a folosit copy – paste si iar s-a 
introdus acel pasaj. 
     D-na Secretar: 
     Textul este intr-un act normativ special  ca atare, numai ca nu este in competenta 
noastra. Textul asa este intr-un act normativ.  
     D-na Gheorghe: 
     Vroiam sa vorbesc in calitatea mea de mama. Cred ca avem o alta preocupare. Ar 
trebui noi, consilierii locali,  pentru tinerii din Craiova sa ne preocupe mai mult locurile 
de munca, locuintele si altceva nu sa venim acum sa aruncam tineretul in bransa 
drogatilor. Nu sunt de acord cu asa ceva. 
     D-ra Predescu: 
     Toti urmarim acelasi obiectiv de a asigura pe de o parte sanatatea tinerilor, iar pe de 
alta parte ordinea si linistea publica in municipiul Craiova. Cat priveste competentele, 
noi am mai fost pusi intr-o astfel de situatie si cred ca memoria ne ajuta, atunci cand am 
delegat atributiile primarului, unuia dintre viceprimari. Situatia de drept in care de 
foarte multe ori autoritatea locala se afla, este aceea de a reglementa in interesul 
comunitatii si bunului mers al activitatii in comunitate, acolo unde legiuitorul a lasat un 
loc liber. Si de aceasta data ne aflam intr-o astfel de situatie. Diferenta este intre 
autoritatea deliberativa si executiva. De aceasta data, conform atributiilor distincte pe 
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care le au cele doua autoritati, putem vorbi de competenta partajata, in ceea ce priveste 
autoritatea deliberativa de a hotara ca si cadru general, autoritatea executiva de a lua 
masurile. In succesiunea lor, ami intai a intervenit cu un act autoritatea executiva, luand 
un act in baza reglementarii legale in vigoare. Proiectul de hotarare fata de care suntem 
pusi sa votam, aduce un temei in plus pentru actele viceprimarului intocmite pana in 
prezent. Ca atare, ii dubleaza autoritatea. Aceasta este singura problema. Problema este 
sa avem o gandire pozitiva asa cum am avut-o pana acum. 
     Dl. Presedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Votat cu 7 voturi pentru si 18 
voturi impotriva. Proiectul de hotarare a fost respins. 
 

 
23. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului “Cetăţean de Onoare” al 

Municipiului Craiova sportivelor Ana Maria Brânză, Anca Măroiu, 
Loredana Iordăchioiu şi Simona Alexandru, componente ale Echipei 
feminine de spadă a României.   

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

          Dl. Marinescu Nicolae: 
     Fac precizarea ca această propunere a fost îmbrăţişată şi a primit aviz favorabil din 
partea tuturor membrilor comisiei  menţionând încă un lucru care mi se pare important 
de cunoscut de către colegii noştri pentru viitor şi chiar şi de către ceilalţi concetăţeni ai 
noştri. Am hotărât ca decernarea propriu zisă a acestui titlu să se facă în cadrul şedinţei 
solemne, o dată pe an,  cu ocazia Zilelor Craiovei pentru a nu aduce în derizoriu acest 
eveniment important de atribuire a titlului de cetăţean de onoare al oraşului. Cu această 
precizare, vă mulţumesc şi sper să întrunim acordul tuturor colegilor. 
     D-ra Predescu: 
     Ca o problemă de tehnoredactare, acum am observat, era decât un alin. 8 si trebuie 
art. 36 alin. 8 la temeiul juridic.  
      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 
Art.unic -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

sportivelor : Ana Maria Brânză, Anca Măroiu, Loredana Iordăchioiu 
şi Simona Alexandru, componente ale Echipei feminine de spadă a 
României, campioană mondială la ediţia Paris, noiembrie 2010, pentru 
merite deosebite în performanţa sportivă şi pentru că au reprezentat cu 
cinste şi demnitate numele României în lume, la campionatele europene, 
olimpice şi mondiale, cât şi pentru că au demonstrat valoarea 
incontestabilă a Centrului Naţional Olimpic de Pregătire a Juniorilor 
pentru spadă din cadrul Liceului cu program sportiv „Petrache Trişcu” 
din Craiova. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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24. Proiect de hotărâre privind  repartizarea a două locuinţe pentru tineri 

destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional  
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

      Dl. Marinescu Dorel: 
     Sunt declaraţii notariale, dar nu avem încheierea de autentificare la ele. Există sau 
nu?  
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Vi le prezintă d-na Nănău.  
     Dl. Presedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă repartizarea a două  locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 

construite prin programe de investiţii la nivel naţional, persoanelor prevăzute în 
anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

25. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Marinescu Nicolae: 
N-am intervenit la punctul 4 deşi cred că sunt suficient de calificat după 40 de 

ani de învăţământ şi vreo 20 de ani de director la tot felul de şcoli, să mă pronunţ într-o 
chestiune de învăţământ, dar aş vrea să adresez o rugăminte d-lui viceprimar pentru 
perspectivă, pe care simt nevoia să o motivez foarte scurt şi anume, pe lângă ce s-a spus 
aici, de exemplu factorul demografic despre care vorbea colegul nostru, dl. Dan 
Cherciu,  vreau să vă spun că anticipez că banii care în următorii ani vor interveni în 
continuare cu schimbări substanţiale în ceea ce priveşte reţeaua de învăţământ, din 
motive absolut obiective. Cum ar fi de exemplu: Grupul Şcolar Electroputere ne 
mândream cu el şi  am şi făcut un cetăţean de onoare pe mândria asta, că este cel mai 
mare grup şcolar din ţară. Era, dar acum nu mai este Electroputere. Liceul de Chimie s-
a creat când era Combinatul Chimic care avea 11 mii de oameni. Nu mai este. Putem să 
ne ataşăm de anumite valori foarte mult şi, în acelaşi timp, viaţa să meargă într-o 
direcţie care ne obligă să schimbăm, pentru că asta este, trebuie să mergem mai departe. 
Aş face o precizare şi în legătură cu Liceul Odobleja. Ştiu foarte bine că am fost la 
originea întemeierii acestui liceu.  Când s-a întemeiat liceul Odobleja era singurul care 
pregătea în domeniul ăsta. În acest moment toate liceele din oraşul Craiova, inclusiv 
liceul unde sunt eu,  Colegiul Naţional Ştefan Velovan, dar li Carol I, Elena Cuza, 
Fraţii Buzeşti au clase de matematică-informatică, au laboratoare, noi avem la şcoală 
trei laboratoare de informatică şi vreau să spun către colegii mei că dacă nu ne vom 
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gândi că trebuie să intrăm în competiţie şi să oferim elevilor motivaţia de a veni la noi 
la şcoală, indiferent cum se cheamă acea şcoală, îi vom pierde. Am intrat într-un sistem 
competiţional şi simplul fapt că mă numesc eu liceu de nu ştiu ce şi că mă chema 
Electroputere, nu are nici o semnificaţie, ca să nu mai spun că în unele cazuri, cum 
ziceam, chiar nu mai spune nimic. De aceea, aş ruga pe dl. viceprimar şi revin acum, 
plecând de la principiul că dacă dânsul afirmă cu ocazia sfârşitului de an că ajunge să 
dăm plicul,  dacă vrem să reducem din salariu şi să le spunem: Dragii mei, vreţi să 
veniţi şi în ianuarie la servici, să ştiţi că trebuie să luăm jumătate din salariu în 
decembrie, pentru chestia asta trebuie să vorbim foarte mult. De aceea aş ruga pe dl. 
Viceprimar să solicite partenerilor noştri care au propuneri de această natură, să vină, 
aşa cum s-a spus aici, cu o documentaţie mult mai amănunţită şi cum, de exemplu, 
colegul nostru, dl. Alexandru Gîdăr a reuşit să facă acum în plen. Era preferabil dacă 
asemenea materiale se regăseau în  mapa noastră sau pe internet acolo şi fiecare să 
primească informaţia aşa cum se cade.  Solicit asta pentru că asemenea schimbări vom 
avea foarte multe şi în viitor. Ele trebuie explicate pentru ca oamenii să le poată 
înţelege şi accepta cu atât mai mult cu cât pentru unii sunt neplăcute. Vă mulţumesc. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Ne însuşim critica legată de comunicare, am discutat şi cred că de acum înainte o 

să discutăm cât se poate de asiduu înainte de a pune pe ordinea de zi un proiect de acest 
tip. Tot la capitolul comunicare, vreau să vă spun şi rog pe toţi consilierii locali să fie 
puţin atenţi, că numai cu dumnealor comunic în momentul acesta, apoi şi cu ceilalţi 
craioveni, pe data de 29 luna aceasta, se dă în funcţiune staţia de epurare de la Făcăi, 
etapa primară. Sunteţi cu toţii invitaţi la ora 13, cred că aţi primit şi invitaţiile scrise dar 
am vrut să mă asigur că sunteţi informaţi cât mai direct, iar pe data de 30 la ora 14, tot 
la staţia de epurare este ziua porţilor deschise pentru că staţia are 19 hectare, faza 
primară este doar pentru câteva hectare, şi atunci puteţi să mergeţi prin întreaga staţie, 
consultantul împreună cu cei de la Compania de Apă au hotărât să aibă o asemenea zi a 
porţilor deschise şi toţi consilierii locali sunt invitaţi, atât pe 29 la ora 13 cât şi pe 30 la 
ora 14. Pe 29 pentru a vedea pusă  în funcţiune staţia de epurare care a fost începută în 
1988, în prezent se lucrează prin cofinanţare pe program ISPA, cu bani de la guvern şi 
de la Consiliul Local, valoarea aproximativ 36 milioane de euro, partea primară se dă în 
funcţiune aşa cum am spus pe 29, iar partea terţiară pe 30 iunie, această staţie de 
epurare aşa cum a fost proiectată îndeplineşte toate condiţiile tehnice de structură şi 
cele de mediu  care există la nivelul Uniunii Europene. Practic, după ce se va încheia şi 
partea terţiară, apa care va curge, va trebui să îndeplinească condiţiile unei ape potabile 
aşa  încât cui îi este sete poate să bea în condiţii de securitate maximă această apă. 

Dl. Magla: 
Aş fi avut foarte multe de spus, dar mă rezum la a ura sărbători tihnite şi „La 

mulţi ani cu sănătate” craiovenilor. 
Dl. Pârvuleasa: 
Două probleme de rezolvat, telegrafic. Referitor la asociaţiile de locatari, văd că 

activitatea lor pare din ce în ce mai îngreunată şi sunt foarte multe nereguli. Aş propune 
ca la anul viitor să se înfiinţeze o comisie la nivel de consiliu local privind 
supravegherea mai atentă a acestor asociaţii de locatari. Există şi disensiuni între 
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cetăţeni, unii vor să-şi facă curăţenie în jurul blocului. N-au o bază cât de cât legală, 
fiindcă preşedinţii de asociaţii, am mai spus asta, nu prea sunt selectaţi şi destul de 
binevoitori toţi. După cum ştim, într-un oraş  curat precum pretindem că este 
municipiul Craiova, criteriile de selecţie sunt ordinea şi curăţenia în jurul blocurilor, nu 
numai pe străzi. Aş dori să se aibă în vedere această rugăminte a mea. 

A doua problemă vis a vis de aceste gratuităţi pe mijloacele de transport local să 
fie foarte bine distribuite şi de multe ori vreau să vă zic că acestea ajung acolo unde nu 
trebuie. 

Daţi-mi voie să urez executivului şi tuturor  salariaţilor din primărie, un an bun, 
doresc colegilor din consiliu, tuturor cetăţenilor din municipiul Craiova, anul care vine, 
noi, consilierii să fim mai receptivi la doleanţele cetăţenilor şi anul 2011 să ne readucă 
tuturor zâmbetul pe buze.             
         Dl. viceprimar Sas: 
        În legătură cu asociaţiile de proprietari, după cum bine ştiţi, avem un 
compartiment care se ocupă de coordonarea asociaţiilor de proprietari, este foarte greu 
să faci într-un timp foarte scurt, verificări la 400 de asociaţii, dar săptămânal, 
reprezentanţii din acest serviciu merg şi verifică asociaţii. Cu siguranţă, sunt foarte 
multe probleme, au fost identificate deja unele şi anul viitor vor continua aceste 
controale. 
     Cât despre abonamentele subvenţionate la RAT, acestea se acordă conform hotărârii 
de consiliu. 
      Dl. Badea: 
      Aş vrea să readuc aminte că în anul 2010 am rămas datori faţă de craioveni cu 
anumite puncte. În primul rând, nu am reuşit în anul 2010 să facem Planul Urbanistic 
General al Craiovei sau măcar să-i prelungim valabilitatea celui pe care îl avem acum. 
     În altă ordine de idei, o altă scă pare pe care am avut-o şi pe care ar trebui s-o 
spunem craiovenilor, este  faptul că nu am reuşit să facem încă statutul Craiovei.  
Suntem toţi în culpă, cei care suntem în Consiliul Local.  
     Totodată, doresc să mulţumesc Consiliilor Consultative Cetăţeneşti pentru faptul că 
au fost alături de noi atunci când am avut nevoie de dânşii. Nu vreau să închei înainte 
de a ura tuturor craiovenilor „Crăciun fericit”, să fie sănătoşi şi „Doamne, ajută” pentru 
un an mai bun 2011. 
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Legat de PUG, acesta este strâns legat de ceea ce înseamnă limitele de proprietate, 
limitele în ceea ce priveşte vecinătăţile, hotarele între Craiova şi comunele din jur. Ieri 
am avut ultima rundă de discuţii şi de negocieri cu cei de la două sau trei comune: Malu 
mare, Şimnic şi Cârcea pentru că suntem în litigiu pe această temă. Avem în lucru 
prelungirea Planului Urbanistic General pentru că nu este aşa simplu şi uşor şi aceste 
două aspecte sunt, în mod evident, în atenţia noastră şi vor fi dezbătute în următoarele 
şedinţe de consiliu local. Ideea este că în ceea ce priveşte delimitarea administrativ 
teritorială a României, am rămas undeva la anul 1968, drept urmare şi aici va trebui o 
reîmprospătare legislativă, iar până atunci, va trebui să suplinim aceste aspecte, au 
trecut deja 42 de ani  şi, drept urmare, trebuie făcute schimbări. Am văzut că există 
intenţii la nivelul Ministerul Administraţiei şi Internelor legate de numărul locuitorilor 
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din fiecare comună, de comasare a acestora şi, de ce nu, şi de comasare a anumitor 
localităţi din jurul oraşelor mari, cu acel oraş, de aşa manieră încât oraşele să se poată 
extinde şi să poată exista o dezvoltare coerentă în aceste localităţi.    
     Dl. Albăstroiu: 
     O singură problemă. Vreau să aduc aminte dl. Viceprimar că la ansamblul Maria 
Tănase va expira contractul în septembrie anul viitor şi pentru la anul vor să ştie şi 
dânşii care este situaţia, ce locaţie li se va da, poate din sistemul de învăţământ, o 
şcoală care se comasează, poate rămânem la vechea idee cu cinematograful Modern. 
Dacă se poate să daţi răspuns scris, deci nu am nevoie acum.  
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Mă bucur că terminăm această şedinţă cu zâmbetul pe buze, chiar dacă la început a 
fost o şedinţă extrem de încrâncenată, văd că toată lumea este cu zâmbetul pe buze. Cu 
siguranţă ne gândim la sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou. Vă urez dvs. „Mulţi Ani 
Fericiţi”, să vă dea Dumnezeu sănătate,  linişte în suflet şi pace în familie, şi tuturor 
craiovenilor să aibă parte de ce este mai bun pe lumea aceasta,  iar la anul să avem mult 
mai multe succese, mult mai multe rezultate  bune. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă spuneam că am avut această posibilitate să conduc această ultimă şedinţă din 
acest an. Aş dori să fiţi de acord ca în numele dvs., chiar dacă nu s-a încheiat şedinţa, să 
mulţumim celor cu care am colaborat şi am conlucrat, conducerii executive, celor doi 
viceprimari, d-nei Miulescu, d-lui Dincă, care a avut şi o misiune grea ca înlocuitor al 
primarului în această perioadă. Să mulţumim, de asemeni, direcţiilor şi aparatului de 
specialitate al primarului care ne-au ajutat la fundamentarea şi implementarea unor 
proiecte  pe care noi le-am realizat şi zicem noi că am făcut lucruri bune în acest an. De 
asemeni, să mulţumim conducerii regiilor şi a celorlalte structuri şi servicii din 
organigrama dinn subordinea primăriei cu care noi am rezolvat problemele cetăţeneşti 
pentru cetăţenii pe care îi reprezentăm, să mulţumim tuturor colaboratorilor, 
partenerilor, cu care am conlucrat în această perioadă.  Vă rog să îmi permiteţi să 
adresăm sincere mulţumiri şi să le urăm un an mai bun şi noi realizări în tot ceea  fac pe 
plan profesional în anul 2011. Vreau să nu omitem şi să mulţumim reprezentanţilor 
instituţiilor de presă care au fost alături de noi în această perioadă, au apreciat ceea ce 
am făcut bun şi au tras semnale atunci când era posibil să greşim, şi semnale critice, 
pentru acest lucru le adresăm mulţumiri şi să le urăm şi dânşilor mult succes în 
activitatea viitoare, să le urăm tradiţionalul „La mulţi ani!”  Nu în ultimul rând, să 
dorim un an mai bun pentru cetăţenii municipiului Craiova care ne-au ales, pentru toţi 
reprezentanţii cetăţenilor cu care am colaborat în această perioadă, să ne întâlnim anul 
următor cu rezultate mai bune şi pentru toată lumea, vă rog să-mi permiteţi să adresez 
în numele dvs., tradiţionalul „La mulţi ani!”.      
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          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 23.12.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Virgil Boboc Nicoleta Miulescu 
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