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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 24.06.2010 

 
 
 D-na Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi în 26, d-na Tiribeja este absentă motivat, deci şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local, vă voi 
prezenta controlul de legalitate şi să supun la vot împreună cu procesele-verbale ale 
şedinţelor Consiliului Local. În şedinţele din lunile aprilie, mai şi iunie, şedinţa 
extraordinară, au fost adoptate 36 plus 35 de hotărâri. Până la această dată avem control 
de legalitate pentru majoritatea dintre acestea, în sensul că din şedinţa ordinară din luna 
aprilie, 4 hotărâri sunt fără control de legalitate, obiectul lor vizează instituţiile de 
cultură, din şedinţa ordinară din luna mai avem fără control de legalitate modificările 
hotărârilor 62 şi 122 cu  Eco Dolj, şi un control de nelegalitate pe care îl prezint 
imediat, iar din şedinţa extraordinară din luna iunie cu rectificarea bugetului încă nu 
este controlul de legalitate. 
     Cu privire la Hotărârea nr. 142 modificată prin hotărârea nr. 178, o să vă rog frumos 
să fiţi atenţi că vă supun aprobării menţinerea hotărârii, apoi veţi spune că n-aţi înţeles 
temeiurile.    Noi vă propunem menţinerea acestei hotărâri întrucât temeiurile pe care le 
invocă în controlul de legalitate Instituţia Prefectului, nu sunt nici întemeiate şi nici cele 
care prezintă obiectul acestei hotărâri. Cu privire la aceste elemente de nelegalitate, noi 
am făcut un raport de specialitate al Direcţiei Juridice înregistrat sub nr. 
86310/15.06.2010 în care sunt menţionate toate aspectele legale, pe care îl înaintăm 
prefectului şi avem în vedere următoarele elemente: temeiul legal greşit pe care  îl 
deţine controlul prefectului, respectiv art. 12, când în întreaga motivare vorbim de art. 
11 anexa  1. Pe de altă parte invocarea abrogării  Ordonanţei 9/2008 fără a face 
precizarea că Legea 330/2009 are în vedere la clasificarea funcţiilor şi la ierarhizarea 
lor, această ordonanţă dat fiind faptul că are în vedere salarizarea în anul 2009, cea care 
este bază de calcul. Pe de altă parte hotărârea de consiliu în preambul, care este temeiul 
legal, nu reţine Ordonanţa 9. Această Ordonanţă 9/2008 a fost invocată decât în 
motivarea de fapt a referatului de personal, tocmai pentru a se înţelege care este nivelul 
salariului pe care îl avem în vedere. Cu privire la menţiunea că nu sunt creditele 
bugetare sau nu se poate face dovada, nu poate fi reţinut ca temei legal întrucât am şi 
comunicat că aceste venituri, în capitolul de personal nu sunt suficiente, sunt mai mult 
decât îndestulătoare, am făcut şi dovada comunicând prefectului.   Prin adresa 11136 a  
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Ministerului Muncii se spune clar că aceste diferenţe de salarii se calculează, şi se spune 
cum, ca diferenţă între salariul de bază prevăzut pentru funcţiile de stat şi salariul de 
bază prevăzut pentru funcţiile publice locale,  deci nu avem nevoie de un alt criteriu 
legal de determinare, iar raportat la capitolul „cheltuieli”, precizările pe care le-a făcut 
prefectul în susţinerea condiţiei de legalitate  nu sunt temeinice şi legale. Faţă de aceste 
elemente, supun aprobării dvs. menţinerea Hotărârii nr. 178 prin care am  completat art. 
2. Cine este pentru? Votat cu 12 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă.  Nu trece controlul 
de legalitate. Nu vă pot prezenta altceva. Dacă iniţiatorul care este dl. Primar, potrivit 
Legii 215, poate propune revocarea, dar eu nu pot să propun decât condiţia de legalitate. 
     Dl. Răducănoiu: 
     V-aş ruga să se consemneze nominal acest vot în procesul-verbal al şedinţei. 
     D-na Secretar:      
     Vot pentru PSD + PNL (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor 
Florentin, Magla, Iordache, boboc, Nedelescu, Pîrvuleasa, Badea, Mincu Ştefârţă), vot 
împotrivă PD-L (Marinescu, Cherciu, Radu Marin, Marinescu Dorel, Giurgiu, Ursu, 
Vasile, Gheorghe, Albăstroiu, Gîdăr, Mărgărit, Ion, Sas, Dincă). 
     Potrivit prevederilor legale, netrecând la vot ca orice altă hotărâre, nu poate fi 
comunicată. Voi comunica prefectului decât acest raport, urmând ca dacă iniţiatorul 
doreşte să propună revocarea, aveţi un alt proiect de hotărâre. 
     Vă supun aprobării procesele-verbale ale şedinţelor din mai şi din iunie. N-au fost 
precizări şi nici completări la acestea. 
     Cine este pentru aprobarea proceselor-verbal şi a rapoartelor de legalitate? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Mărgărit Dorin, pentru a prelua conducerea şedinţei. 

Dl. Preşedinte: 
         Prin dispoziţia nr. 23449/18.06.2010, 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 24.06.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Craiova. 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:  
1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 

2011. 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor, 

conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

4. 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 iulie 2010. 
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5. 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 mai 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor loturi de teren, aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Parteneriatului de colaborare 
dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Baroul Dolj, având ca obiect 
informarea locuitorilor municipiului Craiova în privinţa asistenţei judiciare de 
care pot beneficia. 

8. Proiect de hotărâre privind 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. 

9. 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 a locuinţelor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.2 
T/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. “ 
PATISERIA SPORT” S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.5 
T/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. REMOTO 
TRADING S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Cabinet medical Enculescu M. S.R.L. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.36144/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Glavan Viorel, prin înlocuirea concesionarului cu dr. Demetrian Camelia. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2010 referitoare la concesionarea prin negociere 
directă a terenului aferent restaurantului Ciobănaşul, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General, zona str. Ştefan cel Mare, în vederea consolidării şi 
supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime Sp+P, la Sp+P+1, cu destinaţia 
de locuinţă, în municipiul Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr.125. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizare şi reglemetare posibilităţi de construire zona str. Sărarilor, str. Mirceşti, 
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str. Henri Coandă şi Calea Bucureşti, în vederea construirii unui imobil, cu regim 
de înălţime S+P+2+M, cu destinaţia de farmacie, centru de diagnostic şi 
tratament medical, în municipiul Craiova, str. Sărarilor, nr.28 J. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizare tramă stradală în condiţiile proprietăţilor apărute după aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal “Zona Corniţoiu”, zona str.Făgăraş, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, în municipiul Craiova, 
str.Făgăraş, nr.29. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire zona str.1 Decembrie 
1918 şi str.Brazda lui Novac, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+1 şi împrejmuire, în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.4 
C. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului suprataxei aplicate pentru 
contravenţiile săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de 
transport public de persoane. 

     INIŢIATOR, 
      Viceprimar, 
Teodor Nicuşor SAS 

 
 
     Vă supun la vot votarea ordinei de zi în bloc, urmând să dau citire fiecărui punct de 
pe ordinea de zi, odată cu votarea acestuia. De asemenea, trebuie să vă aduc la 
cunoştinţă că au fost retrase de pe ordinea de zi punctele 2 şi 18 şi avem 3 puncte peste 
ordinea de zi. 
 
     Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 53, Parcela 575 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 384/2008 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind proiectul „Realizare pasaj denivelat suprateran peste 
intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova în vederea preluării traficului auto 
pe E70, respectiv str.Calea Bucureşti – bvd. Nicolae Titulescu” 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008 

 
     Cine este pentru aprobarea ordinei de zi în bloc, aşa cum v-am prezentat-o, cu cele 
două puncte retrase şi trei puncte peste ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
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1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor, 

conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 
activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

3. 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 iulie 2010. 

4. 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 mai 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor loturi de teren, aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Parteneriatului de colaborare 
dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Baroul Dolj, având ca obiect 
informarea locuitorilor municipiului Craiova în privinţa asistenţei judiciare de 
care pot beneficia. 

7. Proiect de hotărâre privind 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. 

8. 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 a locuinţelor ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.2 
T/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. “ 
PATISERIA SPORT” S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.5 
T/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. REMOTO 
TRADING S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Cabinet medical Enculescu M. S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.36144/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Glavan Viorel, prin înlocuirea concesionarului cu dr. Demetrian Camelia. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2010 referitoare la concesionarea prin negociere 
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directă a terenului aferent restaurantului Ciobănaşul, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General, zona str. Ştefan cel Mare, în vederea consolidării şi 
supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime Sp+P, la Sp+P+1, cu destinaţia 
de locuinţă, în municipiul Craiova, str. Ştefan cel Mare, nr.125. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizare tramă stradală în condiţiile proprietăţilor apărute după aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal “Zona Corniţoiu”, zona str.Făgăraş, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, în municipiul Craiova, 
str.Făgăraş, nr.29. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire zona str.1 Decembrie 
1918 şi str.Brazda lui Novac, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+1 şi împrejmuire, în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.4 
C. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului suprataxei aplicate pentru 
contravenţiile săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de 
transport public de persoane. 

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 53, Parcela 575 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 384/2008 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind proiectul „Realizare pasaj denivelat suprateran peste 
intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova în vederea preluării traficului auto 
pe E70, respectiv str.Calea Bucureşti – bvd. Nicolae Titulescu” 

22. Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008     

 
 

 

 
1. Întrebări şi interpelări. 

     Dl. Radu Marin: 
     Încep cu două probleme pentru două regii. Pentru Regia de Termoficare.  Mai mulţi 
cetăţeni din calea Bucureşti se plâng de returul termic de la blocuri. Ei veneau şi cu o 
propunere care, sunt convins că dl. Director va explica acum, banii de la reabilitarea 
termică a blocurilor să fie redistribuiţi în acest retur termic.  
     A doua chestiune este pentru Regia de Transport, pentru dl. Director. Mai mulţi 
cetăţeni cer prelungirea traseelor până la Parcul Tineretului 20, 1R, 2R şi 6. Am un 
tabel de 70. Dânsul probabil că va analiza şi în şedinţa viitoare va da un răspuns.  
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     Pentru executiv, pentru dl. Dincă. Este vorba de cart. Popoveni şi Veteranilor. 
Oamenii înţeleg că situaţia este delicată acum la nivel de ţară, cu atât mai mult şi în 
Craiova, dar o nivelare a unor străzi ca Râului, Brăilei cu piatră, cu ceva, este altceva. 
După ploile acestea acum, este practic imposibil să poţi merge sau circula pe acolo. 
     Câinii vagabonzi este o problemă naţională, cu atât mai mult locală, la noi. Sigur că 
nu aştept acum ca cineva din executiv, în speţă dl. Mărinică Dincă, să promită sau să 
facă ceva, dar eu propun o masă rotundă, într-un viitor care se va considera prielnic, cu 
participarea asociaţiilor de protecţia animalelor, cu cei de la Consiliul Local, cu 
Comitetul Consultativ Cetăţenesc, cu Prefectura, să discutăm puţin şi de comun acord 
să facem ceva.  Sunt foarte multe cazuri şi nu vreau să le mai explic, de muşcături, 
pentru cetăţenii Craiovei. 
     O întrebare şi aici aştept un răspuns acum,  dar probabil că el va fi ca şi rezolvare de 
viitor sau nu. Str. Râului, oamenii se plâng de trepidaţiile imense pe care le provoacă 
tirurile trecând pe acolo. Dacă pe viitor este ceva. 
     ,,,,,,,,, 
     O ultimă chestiune, revin la ce am intervenit în aprilie şi vreau să readuc în discuţie 
răspunsul  celor din primărie la sesizările cetăţenilor din Craiova. Sunt destui care şi în 
perioada asta s-au plâns că nu primesc răspunsuri. Aici este la fel ca bolnavul şi 
medicul. Eşti în spital, eşti internat, eşti în tratament, dar când trece medicul pe la tine 
parcă îţi mai dă o speranţă. Am şi exemple aici de câţiva cetăţeni. Bine ar fi ca cei care 
au această sarcină să fie mai prompţi în răspunsurile dânşilor.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă că legat de termoficare aţi văzut în ultimele două luni de zile că atât în 
Valea Roşie, în Rovine, în spatele blocurilor de pe bvd. Decebal – dacia, în zona Lăpuş 
Argeş, în Craioviţa, se schimbă conducta de termoficare acolo unde au fost probleme  
în iarnă. Din păcate, nu putem să mutăm banii aşa cum vrem noi de la izolare termică la 
partea de conductă de termoficare. Eu cred că problema aceasta cu returul nu vine de 
curând, este de mai mult timp, încă de la realizarea blocului şi a modului de concepere 
a încălzirii blocurilor respective, pentru că, din câte am înţeles eu, cei care vor să facă 
un duş, mai ales iarna, înţeleg că stau câte 10 minute, un sfert de oră cu apa pornită, ca 
să vină apa caldă, iar asta se întâmplă de foarte mult timp.  Dl. Director Tudorache mi-a 
spus săptămânile trecute că are în vizor câteva blocuri pentru a rezolva această 
problemă. O să ne informeze care sunt acele blocuri, dar, din păcate sunt foarte multe 
în zona Calea Bucureşti şi investiţia este  destul de importantă. Oricum, este un început 
şi sper să se nimerească şi blocurile de care spuneţi dvs. printre ele.  
     Legat de transport, ştiu că s-a prelungit o linie, nu ştiu care dintre ele, cred că 20, 
până la parc, mai rămâne să discutăm de 1R şi 2R şi 6. În raport de cât de eficient este, 
o să le dăm drumul şi la celelalte două. Am dat drumul la linia 20 de aşa manieră încât 
să avem şi un studiu de caz în situaţia aceasta. 
     Legat de Popoveni şi Veterani. Nu ştiu despre ce vorbiţi, de str. Popoveni, de cart. 
Popoveni. Str. Râului şi Brăilei. Voi avea o discuţie cu dl. Bordu legat de nivelul la 
care au ajuns cei care bagă apă şi canal în zona respectivă, pentru că numai după ce 
încheie activitatea, putem să intervenim. Încercăm să venim cu un greder dar nu este un 
lucru extraordinar de bun. Fără piatră şi fără o compactare, peste două zile vom ajunge 
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în aceeaşi stare. Vom interveni. Vom vedea care este stadiul lucrărilor celor care fac 
canalizarea şi vom interveni de aşa manieră încât peste o lună de zile să nu se întâmple 
acelaşi lucru. 
     Legat de câini, să ştiţi că ieri am avut o discuţie cu două doamne de la două asociaţii 
de protecţia câinilor. Ne-am înţeles ca în prima fază să am o discuţie cu dl. Director de 
la salubritate să-mi prezinte o informare legată de modul în care înţelegem noi să 
tratăm câinii, nu neapărat partea de prindere, sterilizare, crotaliere, ci modul în care 
realizăm eficient acest lucru.  Le-am spus că după ce voi primi această informare, voi 
avea o întâlnire.  Este foarte bună observaţia dvs. 
     Str. Râului – observaţi că aveţi trei proiecte peste ordinea de zi. Două dintre ele se 
referă la pasajul suprateran.  Unul în mod direct şi explicit prin indicatori, celălalt prin 
modificarea inventarului domeniului public şi privat de aşa manieră încât să nu avem 
probleme la cartea funciară.  În perioada următoare str. Râului va fi depusă ca şi proiect 
la Agenţia de Dezvoltare Regională. Avem sfârşitul lunii iulie ca termen de depunere a 
acestui proiect, aşa încât la începutul anului viitor ea va intra în reabilitare totală. 
Proiectul cuprinde şase străzi, una dintre ele este str. Râului, cofinanţarea noastră este 
de 2%  aşa încât nu mai putem să invocăm lipsa de bani pentru reabilitare. Eu cred că 
este o veste bună pentru toţi cei care locuiesc acolo şi această reabilitare se va face cu 
mare grijă pentru ca în doi ani de zile să nu o ia într-o direcţie sau alta strada datorită 
canalului. 
     Sala Polivalentă – săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării, am avut o 
discuţie acolo, înţeleg că constructorii au ajuns la o înţelegere de continuare a lucrărilor 
în perioada următoare. Sper ca până la sfârşitul anului să avem lucrurile foarte clare. Eu 
cred că, în funcţie de ritmul în care se lucrează, se poate termina. Acum depinde şi care 
sunt soluţiile viitoare pentru că am văzut că CNI este posibil să se desfiinţeze şi să 
continuăm noi efectiv lucrarea, nu pe banii noştri, ci tot pe banii  Ministerului 
dezvoltării, dar asta presupune pierderea unui timp cu procedurile. Oricum, suntem pe 
drumul cel bun, lucrările nu s-au oprit şi sperăm noi să nu se oprească în continuare, de 
aşa manieră încât să avem o Sală Polivalentă cu care să ne mândrim. Are 4000 de 
locuri, arată extraordinar pe dinafară, pe dinăuntru vă spun că este o adevărată uzină. 
Pe dinafară nu prea îţi faci o imagine foarte clară ce este înăuntru, dar înăuntru veţi 
vedea că este ceva ce nu ne putem imagina la momentul de faţă. Chiar şi uitându-ne pe 
schiţe. 
     Legat de sesizări şi răspunsuri, eu semnez zilnic mape  şi semnez zilnic răspunsuri şi 
cred că nu este vreun coleg care să-şi permită să nu dea răspunsuri. Dacă există excepţii 
de la această regulă, vă rugăm să ni le sesizaţi punctual şi vom face ca acei colegi să nu 
mai aibă un asemenea comportament. 
     Dl. Ştefârţă: 
    Am să fiu foarte scurt pentru că am multe puncte pe care vreau să le atac.   Deja este 
un adevăr ca un punct comun că România trece printr-o perioadă   mai nefericită. 
Craiova este şi ea în România. Întrebarea mea către dl. Viceprimar este următoarea. 
Dacă dânsul are în lucru un program prin care să reducă cheltuielile în diverse domenii 
pentru că, din câte ştiu eu, încasările la bugetul local sunt slabe, ca să nu zic mai mult.  
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     Tot din acest punct de vedere aş vrea să întreb dacă ştim care va fi costul 
gigacaloriei nesubvenţionate în iarna aceasta pentru oraşul Craiova. 
     În continuare, vreau să vă readuc în atenţie situaţia cart. Veterani despre care pe 
rând câte un consilier, la fiecare şedinţă, aduce acest aspect în atenţie şi despre care nu 
căpătăm decât promisiuni şi nimic realizat. Este vorba de trasarea drumurilor în acest 
cartier şi balastarea anumitor porţiuni care sunt într-o stare jalnică.   
     Următorul punct pe care am să-l atac şi cu asta probabil că am să închei, este vorba 
despre reînfiinţarea comisiei tehnice la nivelul comisiei de urbanism.  Este păcat să fim 
într-un oraş cu peste 60 de arhitecţi şi noi să nu avem o comisiei tehnică la nivelul 
primăriei, cu atât mai  mult cu cât această comisie nu presupunea nici o cheltuială în 
plus din partea primăriei, toţi membrii respectivei comisii erau neremuneraţi în această 
comisie.  Avem exemplul care deja a făcut o presă lunile trecute, cu un anume PUZ  
care într-o anumită fază nu a avut acceptul comisiei tehnice pentru că în perioada 
respectivă, comisia respectivă nu era în funcţie.  
     Ultimul punct şi cu asta vreau să închei, vreau să vă întreb dl viceprimar, dacă 
suntem cu toţii pregătiţi financiar să luăm Spitalul 2, 3 şi 4 în gestiunea primăriei, 
pentru că, mai devreme sau mai târziu noi ne vom trezi cu aceste instituţii medicale în 
ograda noastră în mod exclusiv. Cu asta am încheiat şi vă mulţumesc pentru atenţie. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vis a vis de reducerea cheltuielilor, din păcate astăzi am făcut un gest la partea unui 
raport de legalitate unde ne-am abţinut de aşa manieră încât să dăm un semn că, din 
păcate, nu avem suficienţi bani, vis a vis de prevederile bugetare şi vis a vis de încasări. 
Am discutat cu dl. Pascu chiar de ieri pentru că avem deja o hotărâre de guvern 
publicată în care se prevăd nişte reduceri de cheltuieli între 10 şi 25%  pe diverse 
capitole, în care se interzice, deci nu se fac reduceri, se interzice organizarea unor 
anumite evenimente de diverse tipuri, deci acolo cheltuielile trebuie să fie zero. Cu 
siguranţă că am mai discutat şi vis a vis de angajarea de noi contracte pentru 
consumabile, pentru alte servicii, de aşa manieră încât acolo unde nu este absolut 
necesar să coborâm sub 15, 20, 25% cât este prevăzut în această hotărâre de guvern.  
     Vis a vis de aceste reduceri, eu sper să nu afectăm regiile şi serviciile noastre 
publice, pentru că, din păcate, la serviciul de salubritate sunt sume de bani datorate care 
sunt peste prevederile bugetare, adică au fost cheltuite de serviciul public de salubritate 
şi avem datorii la proprietarii gropii de gunoi, iar raportat la costul gigacaloriei, din 
discuţiile avute cu dl. Director încă de acum două săptămâni când se anunţa retragerea 
subvenţiei,  am înţeles aproximativ că gigacaloria va creşte în municipiul Craiova cu 
30% iar în cifre absolute vă pot spune că în momentul de faţă este 186 de lei, iar cu 
acest 30% se va ajunge la 252 lei gigacaloria. În consecinţă, făcând o comparaţie cu 
creşterea la nivelul Bucureştiului, acolo este undeva la 220 – 230%. Drept urmare , 
stăm bine, nu foarte bine, dar având în vedere evenimentele din ultima perioadă cu 
privire la criză, cred că putem face faţă cu capul sus. 
     Cartierul Veterani. Cred că dacă ne aplecăm şi asupra altor cartiere precum cart. 
Veterani, cu siguranţă că îi găsim aceleaşi caracteristici. Cred că nu este nimic diferit la 
cart. Veterani, vis a vis de Popoveni, aşa cum  a zis dl. Radu Marin. Pe 1 iulie facem 
rectificarea bugetară, vedem ce minusuri avem în buget, vedem ce modificări putem 
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face   la capitolul investiţii, adică să punem în plus şi le facem primele, le punem cap 
de listă pe cele două ridicate de dvs. şi mai avem aici în dreapta pe dl. Magla, legat de 
interpelarea de data trecută. Dacă avem bani nu avem o altă prioritate ci să facem străzi 
în municipiul Craiova , indiferent unde sunt ele.  
     Comisia tehnică. O să am o discuţie cu dl. Arhitect, o să constat care erau atribuţiile 
de  acum trei ani înainte să se desfiinţeze. Atâta timp cât nu se fac cheltuieli 
suplimentare cu această comisie, nu văd de ce să nu o constituim, repet, în urma unei 
consultări cu dl. Arhitect. 
      Legat de Spitalele 2, 3 şi 4, avem un act normativ, ieri am primit şi o adresă de la 
Ministerul Sănătăţii. Am avut o discuţie cu dl. Director Pascu, urma să avem după 
această şedinţă o discuţie şi cu d-na director Chiciu, de la economic, pentru că cel mai 
important lucru sunt banii în momentul de faţă, dacă putem face faţă unor asemenea 
cheltuieli. Aşteptăm şi propunerea de protocol din partea Direcţiei de Sănătate Publică 
pentru că în ordonanţa de guvern se prevede că aceste preluări se fac în baza  unui 
protocol şi vom vedea ce este trecut în acel protocol. Vom avea o discuţie şi cu 
spitalele şi cu Direcţia de Sănătate Publică  vis a vis de datoriile pe care le au, 
cheltuielile pe care le au, vom face şi o adresă la Ministerul Sănătăţii să ne lămurească 
cu privire la 2-3 aspecte legate de cheltuieli după ce le preluăm. Oricum, din punctul 
meu de vedere trebuiesc preluate şi trebuie făcută o treabă bună acolo pentru că de 
spitale avem nevoie toţi de aici, fără excepţie, indiferent de funcţie, de vârstă, de ce 
vreţi dvs., de partid politic. 
     Dl. Nedelescu: 
     Am câteva interpelări, cu rugămintea la dl. Viceprimar, ca la toate interpelările să 
mi se răspundă în scris pentru că doresc şi termene, nu că n-aş avea încredere în 
răspunsurile date de dvs., dar aş dori să fie analizate mult mai bine şi să primesc 
termene. 
     În şedinţa Consiliului Local din 05.03.2010 s-a propus modificarea organigramelor 
la mai multe instituţii.  Mă refer la Sport Club Municipal. S-a făcut propunerea să avem 
acolo Consiliu de administraţie în loc de consiliu de  coordonare. Această modificare 
nu a fost făcută şi vreau să ştiu şi eu de ce nu a fost făcută şi care este situaţia. Ştiu că 
propunerea a fost făcută chiar de colegul meu Virgil Boboc.  
     Str. Muntenia. Am o rugăminte, cu un autogreder sau cu ceva se poate face cât de 
cât ceva pe str. Muntenia. Sunt probleme şi această stradă arată aşa cum arată. Tot pe 
această stradă semnele de circulaţie nu se mai văd din cauza ierburilor. Haideţi să 
intrăm şi în acea zonă cu cei de la Zone Verzi să rezolvăm problema şi semnele de 
circulaţie să poată fi văzută. 
     Tot în această zonă, Aleea nr. VI este blocată de o construcţie, de un gard am 
înţeles, aş ruga pe cei de la urbanism, în speţă Disciplina în construcţii, să facă o 
verificare în acea zonă. 
     Aş mai avea o mare rugăminte, de verificat situaţia juridică şi ce se întâmplă cu 
parcul  de la Casa ştiinţei şi Tehnicii. Doresc ca ce a mai rămas din acel parc să fie 
reabilitat. În acea zonă se mai face acum încă o nouă construcţie care este la fundaţie. 
Vă rog să trimiteţi pe cei de la disciplina în construcţii să ne spună şi nouă care este 
situaţia cu această construcţie.   
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     Aş avea şi eu o rugăminte şi vorbim de foarte mult timp de acest cartier. Aş vrea să 
mi se spună când se pot trasa străzile Aviatorilor şi Artileriei. Oamenii din acea zonă 
nu cer altceva decât să treacă cu un autogreder cu ceva, să facă o nivelare, dar 
problema problemelor este nivelarea acestor străzi. Mai mult, pe aceste străzi în această 
zonă avem probleme cu electrificarea. Ştiu că s-a făcut la Consiliul Judeţean o adresă 
din 2009. Care este situaţia şi dacă putem rezolva această problemă.  
     Tot referitor la acest cartier, problema utilităţilor. Ce se va întâmpla, când îl vom 
prinde. De asta v-am cerut un răspuns scris cu termene. 
     O întrebare pe care vreau să o adresez Companiei de Apă.  De ce nu s-a răspuns în 
termen, de fapt, nu s-a răspuns nici la ora actuală, la petiţia 1344/30.03.2010. 
     Revin la o interpelare făcută anterior. Rog să lucrăm, dacă vreţi, să găsim o soluţie, 
mai puteţi coopta şi din cadrul Consiliului Local oameni, să discutăm un program de 
sprijinire a populaţiei, mă refer pe timpul iernii, aşa cum spuneaţi dvs., chiar dacă 
gigacaloria la Craiova, din informaţiile pe care le-am primit de la dvs.  nu creşte decât 
cu 30%.   Avem oameni pentru care şi aceşti 30%  înseamnă enorm de mult. Să găsim 
un program prin care să-i ajutăm, să facem ceva pentru aceşti oameni care au probleme. 
Vă mulţumesc şi aştept răspunsurile dvs.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Am o rugăminte. O să le dăm pe toate scris. Aleea VI Munteniei. 
     Vis a vis de gigacalorie şi de programul de sprijinire, vorbeam cu colegii mai 
devreme că această creştere va fi odată cu furnizarea căldurii. Deocamdată există acele 
subvenţii la apă caldă. Timp de 4-5 luni până vom da căldură avem tot timpul să 
gândim, să avem propuneri şi să le discutăm. 
     Dl. Nedelescu: 
     Rugămintea mea asta a fost către dvs. Ştiţi că acum două luni de zile eu am 
intervenit în  Consiliul Local şi v-am rugat să facem ceva să ne gândim din timp, să nu 
fim luaţi prin surprindere. Avem timp să ne gândim de 10 ori dacă este cazul şi să 
găsim ceva care să poată suporta şi primăria şi să ajutăm şi populaţia. 
     Dl. Pîrvuleasa: 
     Câteva probleme supun şi eu atenţiei dvs. cu rugămintea de a se rezolva. Azi noapte 
în cart. 1 Mai a avut loc o avarie. Este vorba de intersecţia str. Victor Papilian şi 
Ionescu Argetoianu. Probabil că sesizarea a ajuns şi la dispeceratul Companiei de Apă, 
dar până la prima oră nu se luase nici o măsură. 
     O altă problemă cu care zic eu că ne confruntăm de ani de zile, ar fi bine ca aceste 
lucrări din municipiul nostru, şi mă refer la covoarele asfaltice care se pun pe străzi, 
aceste avize care se dau, să se ţină cont şi de conductele de apă fiindcă cred că nu este 
numai suficient să se maşoneze conductele şi aceste străzi să fie reparate numai unde 
există conducta de apă schimbată fiindcă mereu vom avea probleme. Punem covor 
asfaltic, se sparge conducta de apă şi o ţinem tot aşa. 
     Am avut luna trecută o interpelare privind sirenele lui Vasile Roaită de pe Calea 
Bucureşti şi aduc mulţumiri d-lui comisar Petrescu. Se pare că s-au oprit, şi-au pus la 
punct acele sisteme de alarmă şi securizare şi aduc mulţumiri şi din partea cetăţenilor. 
     Dacă tot vorbim de cartiere, haideţi să ne îndreptăm puţin atenţia spre cart. Troaca. 
Am mai spus, este un cartier unde oamenii fac naveta zilnic. Este vorba de acei 2 km de 
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stradă şi alimentarea cu apă. Oamenii vor să ştie şi ei dacă pot beneficia de aceste 
condiţii  în viitor şi cam când am putea să le oferim aceste bucurii. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vis a vis de avaria de apă de azi noapte din intersecţia Papillian cu Argetoianu, dl. 
Buruiană îmi face semn că cunoaşte situaţia şi că se intervine. Este firesc, în orice ţară 
civilizată atunci când refaci integral o stradă, mai întâi trebuie să schimbi în totalitate 
utilităţile. Pe unele străzi se face acest lucru, pe altele din păcate, nu se face pentru că 
nu sunt fonduri. Să sperăm că, încet-încet, acest lucru îl vom înţelege şi vom  avea şi 
banii necesari. 
     Vis a vis de Troaca, de aceea mă uitam la dl. Magla că a avut-o la şedinţa anterioară. 
Suntem aici împreună, discutăm, banii pe care îi avem de la 1 iulie îi punem împreună 
şi vedem. Cu siguranţă că partea de drum, de stradă de 2 km, dacă anul acesta nu găsim 
bani, la anul vom putea să o facem. Cu privire la alimentarea cu apă o să vă comunic în 
funcţie de  SF-urile şi PT-urile care sunt făcute pentru că trebuie să vedem care este 
valoarea  din SF. 
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Am două chestiuni la care doresc răspuns scris. Câte angajări s-au făcut la unităţile 
subordonate Consiliului Local  în perioada 1 ianuarie – 1 iunie 2010, pe categorii de 
personal – conducere, execuţie şi perioada de angajare, determinată, nedeterminată.   
     Dacă numărul de personal din decembrie 2009 este egal cu cel din 2010 pentru 
aparatul propriu al primarului şi la instituţiile din subordine.   
     Dl. Albăstroiu: 
     Am să vă aduc şi eu la cunoştinţă câteva probleme din municipiul nostru  şi aş 
începe cu ceea ce au spus şi antevorbitorii mei referitor la răspunsul scris.  De câteva 
luni de zile tot spunem în şedinţă să ni se dea răspuns scris la interpelări. Văd că se 
tărăgănează. În această situaţie între serviciile publice nu există o comunicare, practic. 
Nici între servicii, dar nici între servicii şi  legislativ. Pentru că aşa s-a întâmplat, de 
exemplu,  la Creşa nr. 24 de pe str. Renaşterii nr. 1 unde, în timp ce se afla pe rol un 
proces de retrocedare a spaţiului aferent grădiniţei, dumnealor cheltuiau 2 miliarde ca 
să împrejmuiască cu gard acel spaţiu. Juristul care asista din partea primăriei la acest 
proces pe rol  nu putea să informeze pe cei de la grădiniţa respectivă să nu mai cheltuie 
banii cu gardul? În dosar nu s-a specificat că pe acel teren se aflau utilităţi. Este vorba 
de canalizare, care acum trebuie să cheltuiască o grămadă de bani primăria şi grădiniţa 
sau Compania de Apă ca să realizeze un alt punct pentru că cel care va câştiga terenul 
n-o să-i dea voie pe terenul lui să fie această canalizare. Sau să despăgubească pe 
cineva. 
     Vroiam să vă aduc la cunoştinţă despre str. Brestei care, practic, trebuia de anul 
trecut definitivată reabilitarea ei şi se tărăgănează acest lucru şi tare mi-e frică să nu se 
întâmple ca şi anul acesta să  intrăm în iarnă cu această stradă tot la stadiul în care se 
află acum. S-au astupat, s-au pus nişte plombe acolo, tot la nişte interpelări ale noastre 
în consiliu, dar în urma ploilor foarte mari şi abundente, automat s-au refăcut gropile 
care erau şi se circulă foarte greu.   
     În cart. Rovine zona blocurilor H1 – H36, tot cvartalul de blocuri, se începuse anul 
trecut asfaltarea acelor străzi dintre blocuri şi alei şi efectuarea de noi locuri de parcare, 
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s-a stagnat, am avut promisiunea şi în primăvară şi astă toamnă că se va continua anul 
acesta, dar vă spun că se lucrează foarte foarte greu,  pe undeva pe la J-uri, pe la F-uri, 
dar H-urile iar sunt uitate. Este o literă predestinată uitării. 
     Grădiniţa 30 din Lăpuş Argeş să ştim situaţia ei, când se va muta la Şcoala nr. 9 pe 
Alecsandri şi dacă se va muta pentru că trebuiau făcute nişte igienizări la acea şcoală, 
noua grădiniţă să zicem, şi oamenii se întreabă dacă înscriu copiii acolo sau la vechea 
grădiniţă.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vis a vis de acest proces legat de Grădiniţa 24, dacă suntem în litigiu nu putem să 
ştim dacă se retrocedează sau nu până nu se încheie procesul. În momentul de faţă dacă 
s-a retrocedat nu ne convine deloc, dar asta este, asta a stabilit instanţa, gardul dacă s-a 
făcut era absolut necesar la momentul respectiv, nu ni-l ia nimeni, îl luăm de acolo şi îl 
punem în altă parte că este absolut necesar. 
     Vis a vis de străzi, aş vrea să lămurim un lucru şi eu cred că l-am mai spus. Sunt 9 
străzi mari prinse pe Planul Integrat de Dezvoltare care, în mod normal, cel mai târziu 
în primăvara anului viitor, imediat cum ne lasă vremea, în martie, aprilie, vor intra în 
reabilitare  totală şi acestea sunt: Brestei, Caracal, Toamnei, Amaradia, Tineretului, 
Olteniei, Pelendava. Toate aceste străzi vor fi făcute cu bani europeni cu cofinanţare 
2% din bugetul local.  
     Vis a vis de cartierul Rovine, sunt două şantiere deschise, unul la G-uri şi unul la F-
uri cu câteva străzi importante. Este evident că nu le luăm după literele blocurilor ci le 
luăm în funcţie de gradul lor de deteriorare. Cu siguranţă că putem să le comparăm să 
spunem că parcă la mine erau mai multe gropi. Aceasta este posibilitatea noastră 
financiară acolo, oricum Rovine în momentul de faţă este un cartier privilegiat pentru 
că s-au făcut în anii următori câteva străzi importante printre care şi N. Iorga şi 
Dezrobirii  şi cred că circulaţia acolo se desfăşoară în bune condiţii, nu cele mai 
excelente, dar în bune condiţii. 
     Grădiniţa nr. 30 Lăpuş Argeş, cei de la patrimoniu o să facă o analiză o să vedem în 
cât timp putem să facem acea igienizare şi, eventual, să mutăm copiii.  Din punctul 
nostru de vedere nu mai este problemă de spaţiu pentru că cel mai târziu la 15 
septembrie o să primim câteva  imobile, câteva foste şcoli. Problema se pune dacă 
avem bani să investim şi să le reamenajăm pentru că atunci când este vorba de o 
grădiniţă, trebuie făcute câteva lucrări specifice, mai ales la grupurile sanitare şi sunt 
nişte sume de bani destul de importante.   
     Dl. Badea: 
     Două rugăminţi am către dvs.  Prima deja a fost ridicată de dl. Nedelescu şi vizează 
desfăşurarea activităţii la CSM. Vă rog atunci când îi daţi răspuns dânsului scris, doresc 
şi eu acel răspuns.  
     Ce-a de-a doua rugăminte este cea pe care am ridicat-o luna trecută şi care vizează 
situaţia din zona pietonală pe Madona Dudu, respectiv în dreptul barului Trend.  Vă 
rog, restricţionează accesul. Am înţeles de la dvs, dl. Viceprimar, că veţi încerca să 
luaţi legătura cu cei care sunt de specialitate să remedieze această situaţie. Totodată, vă 
rog dl. Viceprimar, să vă impuneţi mai mult, chiar dacă vă este foarte greu să vă ridicaţi 
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la înălţimea d-lui Solomon, eu am încredere că dvs. veţi reuşi să faceţi acest lucru 
pentru că aceste sincope între executiv şi consilieri nu sunt de bun augur. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Am înţeles cu Clubul Municipal, o să vi se comunice şi dvs. Legat de Madona 
Dudu, am semnat referatul pentru eliberarea autorizaţiei de demolare. Am comunicat 
cu ei, le-am spus să îşi retragă din zona pietonală, acolo unde  încurcă accesul, am 
crezut că au înţeles subiectul, voi trece la măsuri coercitive în momentul de faţă. Nu 
mai există cale de întors. Doar dacă, până ajungem noi acolo îşi refac ei. Asta nu putem 
şti. Cred că au înţeles foarte bine subiectul de data trecută, i-am chemat, am discutat. 
De regulă trebuie să-i dai omului prezumţia că este de bună credinţă. În momentul de 
faţă o să trecem la măsuri coercitive numai în măsura în care îşi retrag din proprie 
iniţiativă până ajung colegii noştri de la disciplina în construcţii putem să avem o altă 
soluţie.  
     Dl. Vasile: 
     Câteva probleme punctuale sesizate de cetăţenii oraşului nostru. O primă problemă 
se referă la terasele de pe str. Unirii. Locatarii din zonă se plâng de zgomotul produs 
noaptea de către  lăzile frigorifice precum şi faptul că se aprovizionează  toate aceste 
terase noaptea provocând un zgomot deranjant. De asemenea, susţin dânşii că la aceste 
terase s-au făcut improvizaţii şi modificări la reţeaua electrică şi sunt puţin îngrijoraţi şi 
ne mai cer să facem o verificare dacă aceste terase respectă dimensiunile prevăzute în 
contractul de închiriere, susţinând aceşti locatari că în fiecare zi mai apare o masă în 
plus. 
     A doua problemă pe care vreau să v-o supun atenţiei este o problemă de actualitate 
sesizată de către cetăţenii cart. Catargiu: str. Gorjului, Târnava, Sadu, Crângului, care  
pe parcursul zilei de ieri au făcut mai multe sesizări, chiar şi la posturile locale de 
televiziune referitor la lucrările  ce se efectuează în momentul de faţă în urma lucrărilor 
de apă canal, mai exact la refacerea străzilor şi aducerea lor la starea iniţială, locuitorii 
susţinând că au avut pe acele străzi piatră cubică, iar acum, cei care efectuează aceste 
lucrări le refac strada cu piatră de râu şi nisip. Sunt foarte multe sesizări în acest sens. 
      O ultimă problemă referitoare la staţia de taxi de pe str. T. Demetrescu din zona 
Luxor pe care am ridicat-o şi eu de-a lungul timpului şi alţi colegi consilieri, înţeleg 
faptul că nu am găsit altă locaţie şi că în continuare căutăm altă locaţie, dar fac un apel 
măcar la Poliţia Comunitară, se simte lipsa Poliţiei Comunitare în zonă, având în 
vedere că taximetriştii nu respectă cele 10 locuri, sunt unele zile în care sunt poate şi 70 
– 80 de taximetre pe o străduţă foarte mică, pe o străduţă în care avem trei instituţii 
publice, avem o grădiniţă iar părinţii acestor copii se confruntă în fiecare dimineaţă cu 
locul de parcare pentru a-şi lăsa copiii la grădiniţă, taximetriştii nevrând în ruptul 
capului să se dea la o parte, deşi ocupă abuziv carosabilul pe această mică străduţă, şi 
mai sunt nişte pietre, nişte bariere din tablă puse pe partea carosabilă de lucrătorii unui 
restaurant din zonă.  De asemenea, pe acea străduţă avem şi Casa de Cultură Traian 
Demetrescu  unde, nu ştiu dacă ştiţi, dar  în fiecare săptămână au loc manifestaţii, 
expoziţii cu participare naţională, internaţională. De asemenea, este imposibil accesul 
auto pe această străduţă.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
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     Referitor la terasele de pe str. Unirii, colegii de la control comercial o să meargă să 
discute legat de  aceste lăzi frigorifice care rămân pe timpul nopţii. La fel şi cu privire 
la dimensiunile acelor terase care au fost închiriate doar pentru o anumită suprafaţă, vor 
face măsurători, vor  face verificări şi în raport de acestea fie vom restrânge activitatea, 
fie vom taxa corespunzător.   
     Refacerea străzilor Gorjului şi Târnava după ce s-a introdus apa şi canalizarea, dl. 
Bordu este aici, o să meargă după şedinţă şi o să vadă modul î care se realizează 
această reparaţie, această refacere. 
     Cu taxiurile să sperăm că după ce  va începe lucrul la pasajul subteran, şi mai ales 
după ce se va finaliza, vom avea o altă soluţie la această staţie de taxi pentru că se vor 
lua măsuri şi cu privire la chioşcurile care sunt în staţia de autobuz şi atunci vom avea o 
altă arhitectură în zonă.   
     Dl. Vasile: 
     Până la realizarea acelui pasaj aş vrea ca Poliţia Comunitară să fie prezentă măcar în 
momentul în care părinţii îşi aduc copiii la grădiniţă, în momentul în care după masa, 
părinţii îşi ia copiii de la grădiniţă, precum şi în  momentul în care sunt activităţi la 
Casa de Cultură Traian Demetrescu. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cred că dl. Director Petrescu este foarte conştiincios şi şi-a notat, nu cred că trebuie 
să mai repet eu încă o dată ce aţi spus dvs. iar cu privire la casa de Cultură Traian 
Demetrescu, fiind în zonă, cred că aceleaşi măsuri vor fi eficiente. Oricum, o măsură de 
acest gen am luat încă de alalteri pe str. A.I. Cuza, acolo unde am făcut exproprierea şi 
unde este în apropierea Judecătoriei şi a bisericii, şi în momentul de faţă există fluidizat 
traficul, nu mai sunt maşinile parcate în mod nefiresc aşa încât Poliţia Comunitară a 
fost eficientă în zonă, acum ne gândim care vor fi metodele prin care să-i facem să 
menţină ceea ce am reuşit să facem. 
     Dl. Mincu: 
     Am o intervenţie pentru dl. Viceprimar Mărinică Dincă, şi sunt foarte atent când 
folosesc apelativul „dl. Viceprimar”, să-mi spună şi mie care este situaţia Stadionului 
Ion Oblemenco în momentul acesta din punct de vedere administrativ pentru că acolo 
de-a lungul timpului s-au făcut nişte investiţii de un nivel foarte mare şi în momentul 
ăsta probabil că necesită anumite întreţineri în special în perioada asta de ploi. Vrem să 
ştim şi noi din punct de vedere administrativ cine se ocupă în acest moment de 
stadionul „Ion Oblemenco”.   
     A doua întrebare la completarea intervenţiei d-lui Radu Marin, dacă ne puteţi spune 
referitor la Sala Polivalentă termenul de execuţie final şi dacă va fi respectat acest 
termen. 
     Referitor la str. Ştefan cel Mare unde se intersectează cu Principatele Unite, anumiţi 
domni din Craiova solicită un marcaj de trecere de pietoni pentru că în acea zonă mereu 
sunt accidente.  Pietonii traversează în nesiguranţă strada.   
     Au fost mai multe intervenţii făcute de-a lungul timpului referitor la staţia de salvare 
din Craioviţa. Dacă necesită un loc unde putem să mutăm staţia, şi o anumită investiţie, 
probabil că nu anul acesta, fiind perioadă de criză şi nu cred că există buget pentru 
investiţii, în viitorul apropiat dacă putem lua în calcul o investiţie pe acest domeniu. 
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     Tot anumiţi domni care vin mereu, avem nişte tineri de 75 de ani care insistă foarte 
mult pe relaţia cu  Consiliul Consultativ Cetăţenesc, doresc foarte insistent repartizarea 
din nou pe 27 de zone  a consilierilor şi dânşii solicită legitimaţii personalizate cu cod 
numeric cu poză pentru a-i reprezenta în anumite zone din oraş unde dânşii se duc 
foarte des.   
     Cu permisiunea dvs. alături de colegi, doresc şi eu să urăm poetului Adrian 
Păunescu, trecând printr-o perioadă destul de grea, deci ne detaşăm de calitatea de om 
politic, şi repet, în calitatea de poet, multă sănătate şi mult noroc în această perioadă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Stadionul Ion Oblemenco, în momentul de faţă din păcate suntem în litigiu cu cei 
care au avut în administrare acest stadion.  Înţeleg că cer un drept de retenţie asupra lui 
vis a vis de investiţiile făcute acolo, înţeleg să reţină stadionul, oricum acolo se fac 
antrenamente în continuare, iar atâta timp cât nu va intra în posesia noastră noi suntem 
proprietari, dar administrarea a rămas în continuare la cei de la Universitatea Craiova. 
În măsura în care vom ajunge la o înţelegere putem să intervenim. Până una alta, din 
păcate, nu putem să intervenim pentru că se pot interpreta diverse  aspecte, fie că vrem 
să perturbăm activitatea, pentru că acum câţiva ani am dat concesiunea acestui stadion, 
iar până una alta este în continuare în posesia domniilor lor. Drept urmare, intervenţia 
noastră acolo ar putea fi calificată în diverse forme. O dată ce vom avea posesia sau în 
acord cu dumnealor, putem să intervenim pentru că este proprietatea noastră. 
     Vis a vis de Sala Polivalentă au fost mai multe termene din mai multe motive. În 
primăvară s-a prelungit termenul deoarece municipalitatea se angajase acum trei ani de 
zile să suporte partea de utilităţi care se ridica la 200 miliarde  de lei. Printr-un acord cu 
Ministerul Dezvoltării, aceşti bani vor fi plătiţi de Ministerul Dezvoltării şi drept 
urmare, lucrările şi licitaţia va fi organizată de Ministerul dezvoltării. Au fost de-a 
lungul vremii descoperite lucrări care nu mai era necesar să fie făcute  şi s-a dat un alt 
termen pentru aceste lucrări. Speranţa mea este că se va încheia la 31 decembrie dacă 
sunt bani pentru că în rest termenele pot fi prelungite. Din câte am înţeles că au fost 
constructorii zilele astea şi lucrurile să sperăm că merg într-o direcţie bună. Vom vedea 
în zilele următoare dacă mai lucrează sau nu. Dacă lucrează înseamnă că sunt bani şi că 
mergem spre 31 decembrie, dacă nu vor mai lucra înseamnă că pe perioadă scurtă de 
timp banii nu sunt şi ar trebui să mai aşteptăm. Eu sper să fie prima variantă.  
     Legat de staţia de salvare, în curând, aţi auzit, o să luăm spitalele, o să avem 
experianţă şi în domeniul spitalelor şi al salvărilor şi al modului în care trebuie făcută o 
staţie de salvare. Ne vom lămuri şi cu medicii atunci şi vom şti cât costă. 
     Consiliul Consultativ Cetăţenesc, desemnare de consilieri, legitimaţii personalizate. 
Legitimaţii au fost date. Înţeleg că cei care sunt în Consiliile Consultative nu sunt 
mulţumiţi de calitatea acestor legitimaţii, că trebuie cu poză, că trebuie mai frumoase, 
că trebuie plastifiate. O să vedem. O să discutăm cu colegii. Dacă costă bani, nu  prea 
putem să dăm nici un leu. V-am spus că sunt interzise  cheltuielile de acest tip, iar vis a 
vis de numărul de consilieri care trebuiesc  detaşaţi sau arondaţi fiecărui consiliu 
cetăţenesc. Am avut o discuţie, a fost o iniţiativă. S-a votat. Aşa încât aceste discuţii 
sunt tardive.   
     Legat de dl. Adrian Păunescu, tot respectul  din partea tuturor celor prezenţi în sală. 
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     Dl. Magla: 
     Întrucât de o perioadă de timp lait motivul este criza economică, resurse financiare 
puţine, am să aduc în atenţie anumite probleme cu un caracter mai pronunţat 
gospodăresc  decât unul cu încărcătură financiară.  
     Mă bucur că la prima problemă pe care vreau să o sesizez, au adus-o în discuţie şi 
câţiva dintre colegi. Este vorba despre cart. Veteranilor. Am fost şi eu alaltăieri acolo. 
Era imediat după precipitaţiile abundente din zilele precedente şi vreau să vă spun că 
accesul era aproape imposibil în zonă, iar  lucrurile fiind mai de anvergură pentru 
aducerea cartierului la standarde urbane, rugămintea de bază rămâne ori pentru strada 
Marinei, ori pentru Aviatorilor, cum spunea şi dl. Ştefârţă, o balastare, o amenajare, o 
creere a posibilităţii măcar de acces pe arterele principale în cartier, măcar până la 
rezolvarea unor alte probleme de anvergură care necesită inclusiv o resursă financiară 
majoră.  
     Cel de-al doilea aspect, sesizat de asemenea în şedinţe anterioare, având la acel 
moment  promisiuni din partea executivului, de continuarea şi nu cred că este vorba de 
o porţiune mai mare de 100 m, a amenajărilor de parcare din faţă de la Sineasca.  
     Cel de-al treilea aspect pe care vreau să vi-l sesizez se referă la lipsa de spirit 
cetăţenesc şi de civilizaţie a unora care au început să ocupe abuziv trotuarele şi parte 
din carosabilul din Craiova. În mod special o să mă refer la Vasile Alecsandri partea 
din spatele pieţii, şi la bucata de Unirii de la fostul 30 decembrie până la poştă. Am 
rămas uluit la ce soluţii s-au ajuns de la căpriori, până la stâlpii cu lanţuri montaţi în 
trotuar, o paletă inepuizabilă de  astfel de aberaţii şi văd că nimeni, deşi sunt zone 
tranzitate destul de des, nimeni nu ia nici o măsură, este o inerţie nelalocul ei. 
     Ultima chestiune pe care o aduc în atenţie, deocamdată este vorba despre un zvon, 
rugămintea este să verificaţi. Ar fi vorba de solicitări de retrocedare la parcul din 
Rovine.  Eu zic că este suficient că am distrus jumătate din cel de la Madona, jumătate 
din cel de aici de vis a vis de Universitate. Dacă lucrurile stau în felul următor, aş vrea 
să aveţi în atenţie foarte serios, partea de compensare cu teren în altă zonă.  Başca 
faptul pe care eu cred că l-am mai încălcat dăţile trecute, că ştim foarte bine că pentru 
fostele zone verzi, la proprietate privată nu este obligatoriu să se dea aprobare pentru 
alt soi de construcţie.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă spun legat de trotuare şi parcări ocupate abuziv, am înţeles pe Vasile Alecsandri 
şi pe Unirii, astea sunt exemplele dvs., îl văd pe dl. Dobrescu că intră şi am să-l rog să 
meargă astăzi cu toţi colegii dumnealui mai ales în zona centrală pentru că sunt mai 
multe străzi în zona centrală unde îşi pun căpriori, lăzi, sticle, lanţuri este o chestie mai 
nouă nu am auzit-o, dar este bine să o reţinem şi pe asta, şi nu să-i roage să le ia ci să le 
dea amenzi direct pentru că persoanele acelea nu cred că o fac pentru prima dată, mai 
ales la cei care au lanţ pus pentru a parca el, să poată să-şi bage maşina. 
     Există diverse explicaţii că blochează intrarea în curte, că nu poate să aducă maşina 
cu alimente sau să aprovizioneze. Cred că toate magazinele au asemenea probleme şi 
peste tot sunt situaţii de acest gen. 
     Vis a vis de retrocedare parc Rovine sunt în asentimentul dvs., sper să nu existe o 
asemenea cerere, o să-i rog pe colegii de la juridic să verifice dacă există o asemenea 
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cerere sau dacă există vreo acţiune în instanţă şi cu siguranţă că le vom face o 
propunere în acest sens în măsura în care vom avea pentru că, cu siguranţă, dacă 
persoana respectivă vrea în Rovine şi  are şi hotărâre judecătorească în acea zonă, nu 
cred că va fi atât de docil.   
     Dl. Radu Marin: 
     Colegul Mincu a ridicat problema legitimaţiilor pe care eu am ridicat-o din luna 
aprilie. Am verificat la vremea respectivă, mi s-a spus că s-au dat dar este un carton 
făcut anapoda, fără ştampilă, fără nimic. Hai să fim puţin serioşi cu cei care ne ajută pe 
noi, membrii Consiliului Consultativ. 
      Dl. Viceprimar Dincă: 
       Dacă le putem face fără cheltuieli suplimentare, le rezolvăm. Este vorba de o 
semnătură, de o ştampilă, o rezolvăm. Cei care solicită asemenea legitimaţii sunt 
nevoia să dovedească că aparţin unei colectivităţi. Dăm satisfacţie deplină, nu este nici 
un fel de problemă. 
     D-ra Predescu: 
     Sunt câteva probleme pe care am să le ridic în această şedinţă.  Sunt mai multe 
străzi care au reţinute în bugetul pe anul 2009 pentru a fi asfaltate. Dintre ele vă aduc 
aminte doar una singură, dar nu este doar una, str. Bolintineanu. Când s-a terminat anul 
2009 reţinând că nu au fost executate aceste lucrări cuprinse în buget, dar care aveau 
finanţare, ni s-a promis de către dl. Primar, chiar în februarie îmi aduc foarte bine 
aminte, că aceste lucrări se vor  executa în cursul anului 2010. Am mai ridicat de două 
ori această problemă. De data aceasta chiar solicit un răspuns scris în sensul de a ni se 
da  termene de realizare a acestor lucrări care fuseseră cuprinse în precedent în 
realizare.   
     A doua problemă priveşte lucrările care s-au realizat în ultima vreme, fie de către 
Compania de Apă, fie alte lucrări cum ar fi acele lucrări de reabilitare pe str. Mihai 
Eminescu  şi în momentul în care s-a cuprins str. Mihai Eminescu, am pus în discuţie 
de ce este cuprinsă această stradă pentru reabilitare atâta timp cât ea fusese asfaltată şi 
arăta foarte bine. Acum în momentul în care au început să se realizeze lucrările, am 
înţeles despre ce era vorba. S-au executat lucrări pentru apometre pentru gospodărit pe 
acea stradă şi sunt şi alte străzi în această situaţie. Numai că aceste lucrări sunt prost 
executate. În perioada în care nu începuseră ploile, ca atare, nu erau factori naturali 
care să influenţeze, s-au surpat toate aceste lucrări. Pe cale de consecinţă, pe de altă 
parte au intervenit astfel de surpări de teren şi la prefectură, şi pe Aleea Castanilor, au 
fost şi mediatizate  aceste situaţii. Trebuie realizată verificare cu privire la modul în 
care se execută aceste lucrări. Pentru că pot să sufere cetăţenii fie mergând pe stradă cu 
pasul, fie deplasându-se maşini în zonă. Este un amănunt dar este un exemplu legat de 
felul cum se răspunde la un moment dat la anumite avarii care sunt aduse la cunoştinţă. 
În urmă cu aproape o săptămână prin intermediul colegilor din primărie, am adus la 
cunoştinţă faptul că la intersecţia străzilor Arieş cu Macedonski, pe str. Arieş în dreptul 
gurii de canal musteşte apă.  Este strada pe care eu circul permanent pentru că vin de 
acasă mergând spre centru. Nu am văzut că s-au executat nici un fel de lucrări de 
intervenţii. Am solicitat să se intervină într-un fel. Ori la conducta de apă, ori la 
canalizare, este o avarie undeva. Am înţeles şi în alte intervenţii anterioare că şi în alte 
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zone sunt  astfel de situaţii. Tot timpul sunt ude ambele străzi pentru că de mai bine de 
o săptămână curge apă.   
     Legat de cart. Lascăr Catargiu, cetăţenii din acest cartier au ridicat probleme şi vis a 
vis de calitatea lucrărilor care se realizează în prezent, dar eu pun în discuţie o altă 
chestiune. Ni s-a promis de foarte mult timp că  se va face o lucrare integrală, atât de 
canalizare, cât şi apă potabilă pentru tot acest cartier.  Sunt cel puţin 4 ani de zile de 
când tot discutăm despre această chestiune. Dacă nu s-a executat până în prezent o 
lucrare bună, unii dintre cetăţeni au făcut studii de fezabilitate pe cheltuiala lor pentru 
anumite străzi, doar vrând să se realizeze astfel de lucrări. Ori se dă curs unor astfel de 
cereri, ori se reţin aceste lucrări într-un proiect cuprins în Planul Integrat de Dezvoltare 
faţă de faptul că putem să atragem bani europeni pentru realizarea unor astfel de lucrări 
şi sunt foarte mulţi cetăţeni care au nevoie în acea zonă.  
     Legat de traseele RAT, o problemă de ordin general. Sunt foarte multe autobuze în 
trafic care sunt improprii pentru a fi folosite de călători, atât în privinţa scaunelor, în 
privinţa mirosului permanent de benzină şi alte chestiuni pe care ei le aduc la 
cunoştinţă.  Pentru traseul 2R cetăţenii au solicitat să mai fie realizată o  staţie 
intermediară între parc şi spital, iar pentru cart. Lascăr Catargiu de doi ani de zile 
cetăţenii au solicitat să se realizeze un traseu şi pentru acest cartier. Practic, în acest 
cartier, nu intră nici un mijloc de transport în comun. 
     Planul Integrat de Dezvoltare – am înţeles că peste ordinea de zi punctul 3 nou 
introdus  este legat de acest Plan Integrat de Dezvoltare. Eu şi alţi colegi vrem să ştim 
câte contracte au fost încheiate până în prezent, ca atare sunt în curs de derulare în acest 
Plan Integrat de Dezvoltare. 
     O ultimă problemă legată de mai buna derulare a activităţii noastre. Pentru şedinţa 
de astăzi a fost retras punctul doi de pe ordinea de zi pentru a avea o dezbatere publică. 
Dacă acest proiect se intenţionează a fi introdus pe ordinea de zi în luna viitoare, eu vă 
solicit ca să se fixeze de azi  şi să ne fie adusă la cunoştinţă publică, o dată până la care 
consilierii pot formula în scris amendamente. Ieri în comisia juridică s-au discutat 
amendamente, pentru ca aceste amendamente să fie discutate în această  dezbatere 
publică împreună cu proiectul executivului. 
     A doua chestiune este aceea a proiectelor iniţiate de consilieri. Suntem în a doua 
lună în care proiecte iniţiate de consilieri nu figurează pe ordinea de zi. Dacă este o 
chestiune legată de data până la care se depun aceste proiecte, să ni se comunice ferm 
care este această dată pentru că ni se spune o dată, 15 ale lunii, după care, în momentul 
în care s-a depus proiectul, ea se decalează minus o zi. A doua chestiune. Fiind proiecte 
ale consilierilor, aparatul executivului nu are cum să cenzureze oportunitatea acestor 
proiecte.  Pe cale de consecinţă ele trebuie introduse pe ordinea de zi şi, prin vot,  
consiliul, în întregime, se va pronunţa în privinţa validării sau nu  prin vot a acestui 
proiect. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de apometre şi de lucrările efectuate, aş vrea să vă spun că până la finele 
anului vor fi montate 22 mii de apometre. Cu siguranţă că vor crea neplăceri pentru că 
trebuie săpată o groapă de aproximativ 2 m. Lucrarea care se face acolo în mod normal 
ţine doar de dibăcia şi îndemânarea celui care o face pentru că ceea ce se montează 
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acolo  este aproape gata, decât trebuie pus în groapă. Este un cămin din fibră de sticlă 
peste care se pune un capac cu ramă de beton de aşa manieră încât nu cred că poate să 
intervină cu privire la calitate. Apoi se reabilitează acea ramă de  beton şi se face 
legătura cu asfaltul. Oricum, cei de la Compania de Apă, cei de la investiţii, fac 
verificări în teren  în permanenţă, o să le zic să facă şi în perioada următoare mult mai 
intens. Eu cred că aceste verificări sunt absolut necesare dar în acelaşi timp, cred că 
trebuie semnalate acolo unde apar, în situaţii foarte grave. Toţi stăm în Craiova, toţi 
ştim de câte ori a plouat în Craiova zilele astea. Cu siguranţă că dacă cineva   a săpat o 
groapă la 2 m şi a plouat, este plină de apă şi trebuie golită. Nu putem acuza pe nimeni 
de acest lucru, în schimb putem să-i acuzăm dacă nu fac cu grijă aceste lucrări şi 
colegii de la Compania de Apă şi dl. Director de la Investiţii vor merge să facă aceste 
verificări. Legat de groapa apărută în faţa  Prefecturii, să ştiţi că n-are nici o legătură cu 
apometrele. Nu s-a făcut nici o lucrare de montare de apometre, acolo se pare că cei 
care au făcut lucrarea când au realizat acea stradă, nu au tasat suficient. În momentul de 
faţă este în situaţia în care  lucrurile sunt în siguranţă şi în perioada următoare va fi 
reabilitată acea groapă printr-un covor asfaltic. 
     Aseară am constatat şi eu acel izvoraş de apă  de la intersecţia Arieş cu Macedonski 
şi cred că până la ora 4 este remediată pentru că nu trebuie oprită circulaţia, este chiar 
dincolo de trotuar, deci este în partea deja demolată şi cred că de la acele demolări s-a 
fisurat.    
     Legat de noi staţii de autobuz, acestea vor fi verificate de dl. Director încât să fie şi 
eficiente din punct de vedere financiar, iar, cu privire la autobuze, ele trebuiesc fie 
cumpărate altele, fie reabilitate unele dintre ele. Sunt proprietatea noastră de curând. 
Mai ţine şi de calitatea oamenilor care se suie, şi de spiritul civic, de aşa manieră încât 
să beneficiem de mijloacele de transport  cât mai bune. 
     Planul Integrat de Dezvoltare. A fost reaprobat. Să ştiţi că au fost două şedinţe de 
aprobare în comitetul de management, în CMC, la Bucureşti la Ministerul Dezvoltării. 
Ultima dată când a fost reaprobat acest Plan Integrat de Dezvoltare cu termene a fost 
acum o lună de zile. Proiectul n-a avut nici o critică. Vis a vis de contracte încheiate, 
vreau să vă spun că termenele la prima depunere de proiecte sunt în luna iulie, luna 
viitoare, aşa încât sperăm ca primele contracte să  fie semnate în maxim 2 – 3 luni de la 
data depunerii, deci undeva în septembrie, octombrie în cel mai nefericit caz  undeva în 
luna decembrie. Avem experienţă cu Centrul Multifuncţional, am primit avizul pentru 
semnarea contractului, acest aviz era cu sarcină în sensul că trebuia să demolăm în 
maxim două luni toate construcţiile de acolo. Le-am demolat, ADR a constatat acest 
lucru că  s-a realizat, a trimis contractul la Ministerul Dezvoltării. Este de aproximativ 
două săptămâni acolo şi în perioada următoare vom semna acest contract. Repet, el nu 
este pe planul integrat de dezvoltare, dar este tot un proiect cu bani europeni, un proiect 
care, să sperăm că se va pune în operă cât mai curând.   
     Legat de proiectul privind taxele pe 2011, săptămâna viitoare va fi, cu siguranţă, o 
să vi se comunice ultima zi în care putem să depunem acele amendamente scrise pentru 
a fi supuse dezbaterii publice, dar nu împiedică  nici un consilier local să depună aceste 
amendamente, sau alte amendamente şi după această dezbatere publică, pentru că ele 
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pot fi, potrivit regulilor noastre, depuse şi în timpul şedinţei de consiliu. Cu atât mai 
mult la comisii. 
      Dl. Răducănoiu: 
     La acest punct de întrebări şi interpelări, intervenţia mea, evident o să cuprindă şi 
întrebări şi interpelări. Unele întrebări pot fi retorice, nu aştept neapărat răspunsuri, însă 
este o chestiune de conştiinţă pe care ţin să o exprim şi la care consider că şi dvs., ca şi 
colegi în Consiliul Local al Municipiului Craiova, anchiesaţi. 
       Un guvern, în actul de guvernare face politica partidului care l-a propulsat acolo, în 
colaborare cu majoritatea parlamentară, el fiind principalul iniţiator de legi pe care le 
trimite la Parlament. Dacă este vorba de coaliţie, evident, este programul în 
concordanţă cu politica partidelor care alcătuiesc coaliţia. În actul de guvernare, 
guvernul se implică în viaţa economico-socială a ţării pornind de la cartea 
fundamentală, care este Constituţia, în baza căreia îşi exercită prerogative prin 
adoptarea  de ordonanţe de urgenţă, de hotărâri de guvern şi de iniţiere a unor legi 
aprobate de Parlament.  În domeniul economico-social, în România, noi ca entitate, ca 
autoritate publică locală, respectiv Consiliul Local, avem menirea în conformitate cu 
prevederile Legii 215/2001de-a adopta hotărâri care vizează viaţa şi activitatea 
cetăţenilor pe teritoriul administrativ de competenţă. Evident, în baza legilor elaborate 
de Parlament, a ordonanţelor de urgenţă ale guvernului şi a hotărârilor de guvern.  
     În mod normal aşa ar trebui să se desfăşoare lucrurile într-un stat de drept fără 
deviaţii de moment. Pentru că este la îndemâna guvernanţilor să modifice legile care nu 
şi-au dovedit concordanţa cu realitatea în practică, să modifice ordonanţele de urgenţă, 
hotărârile de guvern aşa cum des se întâmplă. Evident în baza celor modificate, noi 
adoptăm hotărâri. Mă refer concret la hotărârea pe care majoritatea colegilor din 
consiliul local au revocat-o sau au votat împotriva menţinerii acelei hotărâri pe care noi 
în unanimitate am adoptat-o şi care vizează acordarea unor suplimente salariale pe 
perioadă determinată, în conformitate cu prevederile legii, aşa cum rezulta şi din 
referatul şi expunerea d-nei secretar al municipiului, că hotărârea este legală, care să 
compenseze de fapt, o parte  din marile pierderi pe care le-au avut salariaţii, pierderi 
care urmează în continuare cu reducerea a încă 25% din salariu. Aşadar, noi am votat în 
unanimitate acea hotărâre considerând că este legală. Evident, există o cenzură, 
Instituţia Prefectului, care dă viza de legalitate. Prefectul ne-a comunicat că este 
nelegală.   S-a demonstrat că este legală prin susţinerile prezentate azi şi care este, 
potrivit statului de drept  România, instanţa care hotărăşte, fiind în contradicţie 
consiliul local cu  Instituţia Prefectului, instanţa de contencios administrativ. Pe mine 
mă surprinde, dar ce să mă mai surprindă, se vede cu ochiul liber că toţi prefecţii sunt 
politici. Nu s-a mai întâmplat după 1990 ca în această situaţie. Pe faţă. Şi au primit 
ordin în loc să se modifice legea, sau primit pur şi simplu ordin să dea nelegale aceste 
hotărâri.  Iar noi, cu maturitatea care ar trebui să ne caracterizeze, trebuia să zicem că 
dacă este nelegală, o menţinem şi suntem oameni serioşi, consecvenţi, cum spunea un 
coleg în repetate rânduri şi  avea dreptate aici, şi atunci vedem ce se întâmplă.  
Consilierii PSD sunt indignaţi pentru această atitudine, stimaţi colegi ca o parte din 
colegii care suntem amici în viaţa particulară, din cadrul PDL, şi ei erau de aceeaşi 
părere dar  motivaţia „unde este ordin, n-avem ce să facem”. Sigur, nu vorbesc în 
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numele colegilor de la PNL care au votat menţinerea. Sunt convins că salariaţii 
primăriei au o satisfacţie deosebită  în această zi, consider că vă vor mulţumi sau ne vor 
mulţumi într-un anume fel, ei şi familiile lor în anul 2012.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Au fost întrebări retorice, au fost câteva afirmaţii foarte precise. Din câte îmi aduc 
aminte, eu am fost iniţiatorul acestui proiect de hotărâre. Ţin minte foarte clar toate 
discuţiile care au avut loc de la fiecare partid existând cel puţin un consilier local, deci 
nici un partid nu a făcut excepţie, în care au criticat oarecum nu neapărat proiectul de 
hotărâre ci comportamentul angajaţilor din primărie şi eventualele merite de a primi 
acest supliment. La final am spus că sunt convins că toţi o să votăm acest proiect şi l-
am votat. Aş readuce aminte că acest proiect de hotărâre a fost votat acum trei luni de 
zile când încă nu eram în situaţia în care suntem acum şi i-aş invita pe toţi colegii, ca să 
nu vorbesc de cifre şi să spună că am o atitudine prăpăstioasă, după şedinţă i-aş invita 
în birou să vadă care sunt prevederile bugetare pe primele şase luni şi care sunt 
realizările. Dacă trecem la partea de ataşat politic sau ordin politic, v-aş aduce aminte 
că tot dl. Răducănoiu ne-a îndemnat să respectăm Instituţia Prefectului acum trei luni 
de zile, să respectăm vizele de legalitate, şi atunci fiind tot o viză de nelegalitate cu un 
proiect de hotărâre care privea groapa de gunoi şi hotărâre pe care au votat-o membrii 
PDL alături de membrii PNL. Drept urmare, dacă era o înţelegere politică în situaţia de 
acum trei luni de zile, cu siguranţă că ar fi trebuit să ne dea o viză de nelegalitate pentru 
că toţi consilierii PDL în bloc alături de cei ai PNL au votat acel proiect de hotărâre. La 
momentul respectiv am acceptat cu bucurie pentru că un coleg de la PSD spunea să 
respectăm viza de legalitate dată de prefect, de fapt era de nelegalitate, iar noi, ceilalţi, 
eram puşi în situaţia de nemenţinere  a proiectului de hotărâre. Drept urmare, chestia 
politică putem s-o discutăm mult şi bine. În ceea ce priveşte cifrele şi veniturile, nu este 
loc de discuţii pentru că de câte ori discut cu dl. Pascu şi încercăm să creăm o proiecţie 
pe următoarele şase luni, din două în două săptămâni descoperim că situaţia este alta. 
Acum două luni de zile aveam o previziune că facem un anumit număr de lucruri, acum 
o lună de zile am constatat că de fapt, nu mai putem să facem acel lucru şi tare mi-e 
teamă că la sfârşitul lunii acesteia mai tăiem de pe listă alte lucrări pe care le aveam de 
făcut pentru că pe hârtie  lucrurile stau foarte bine, sunt foarte mulţi bani prevăzuţi, dar 
atunci când ne uităm în contul de la trezorerie, ei nu există. A scăzut foarte mult 
impozitul pe venitul global, acesta fiind principala noastră resursă. Luna trecută din 
păcate, a fost aproape la 90% la nivelul Direcţiei Finanţelor Publice Dolj, nivelul 
încasărilor şi în principal încasările au scăzut datorită scăderii impozitului pe venitul 
global şi datorită scăderii TVA-ului. Practic se cheltuieşte mai puţin în Dolj, TVA-ul 
vine din vânzarea de produse, asta înseamnă că sunt locuri mai puţine de muncă în ceea 
ce priveşte venitul global sau realizări mai puţine. Drept urmare trebuie să luăm măsuri 
şi  dl. Ştefârţă a avut o întrebare pertinentă cum facem cu sumele nerealizate pentru că 
trebuie să facem economii. Cu strângere de inimă am votat pentru abţinere dar, din 
păcate, este o realitate crudă şi nu cred că trebuie s-o ascundem în orice formă de 
populism, pentru că eu eram primul care trebuia să spun că eu votez pentru, pentru că 
eu am propus, dar, din păcate, nu mai este situaţia de acum trei luni de zile, situaţia care 
ne era favorabilă nouă şi  angajaţilor din consiliul local. 
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     Dl. Răducănoiu: 
     O singură clarificare. Nu fac afirmaţii gratuite. A fost ordin politic dat prefecţilor, în 
loc să se modifice legea ca să se anuleze acordarea de suplimente salariale şi s-a făcut 
în  cadrul unei videoconferinţe, dl. Viceprimar, poate nu ştiaţi. S-a dat ordin în sensul 
să se dea viză de nelegalitate la toate hotărârile autorităţilor locale şi judeţene care 
acordă suplimente salariale.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă veţi citi procesul-verbal de şedinţă şi veţi vedea ce am spus eu. V-am 
adus aminte o stare de fapt legată de poziţia politică a prefectului.  Este o stare de fapt, 
o parte de istorie pe care o putem vedea împreună. 
     Dl. Ursu: 
     Vreau să fiu scurt, nu vreau să plictisesc şi vreau să vă informez o problemă 
deosebit de gravă  în cart. Romaneşti pe Aleea II Odesa unde nu se găseşte o ţeavă de 
apă potabilă ca şi pe alte străzi, Aleea I, Aleea II, Aleea III. În contextul inundaţiilor, 
toate  fântânile au fost colmatate şi infectate, oamenii nemaiavând cu ce  să-şi 
pregătească hrana, urmând să care apa potabilă de la 2 – 3 km de locaţia în care stau. 
Aş dori să luăm măsuri specifice reabilitării acestor străzi în contextul în care acum 
câţiva ani dl. Nedelescu a fost pe această stradă, a băgat un plug, a nivelat, a ridicat un 
dâmb apa rămânând acolo, scurgându-se de pe str. Codlea, Potelu şi celelalte străzi 
adiacente. Vă rog să luaţi măsuri, dl. Viceprimar. 
     O altă problemă deosebit de gravă o reprezintă str. Potelu. Pe această stradă s-a 
făcut o reabilitare dar trotuarul aferent acestei străzi n-a fost terminat. În fiecare 
dimineaţă trec către Compania Ford şi observ copii care se duc la şcoală mergând pe 
stradă, încurcând circulaţia tirurilor şi a altor echipamente. 
     Dl. Viceprimar Dincă:  
     Orice investiţie pe care o facem este absolut benefică şi necesară în municipiul 
Craiova. Nu cred că este cineva care să se plângă că i s-a reparat strada, că i s-a 
introdus apa, canalizarea. Eu am mai repetat-o. Din punctul meu de vedere, este o mare 
problemă pentru Craiova pentru că, până acum doi ani jumate – trei ani, deci de prin 
anii 1988 – 1989 şi până acum 2-3 ani de zile, nu s-a făcut nici un metru de canal. 
Presiunea este din ce în ce mai mare pentru că Craiova se dezvoltă, iar ritmul în care 
facem noi lucrările este clar mai mic decât ritmul în care se dezvoltă Craiova. Vom fi 
până în 2013 beneficiarii unui proiect de 40 milioane de euro pe apă şi canalizare, va fi 
şi în Catargiu, şi în Romaneşti şi în Bariera Vâlcii introdusă apa şi canalizarea pe aceşti 
bani europeni şi fiind vorba de o economie la bugetul local, să sperăm că şi străzile care 
nu sunt prinse în acest proiect, pot fi susţinute de la bugetul local de aşa manieră încât 
atunci când terminăm cu banii pe proiecte europene şi avem investiţi bani pe străzile 
care nu sunt prinse în programele europene.   
     Dl. Tudor Florentin: 
    Foarte scurt o să fiu şi am o singură întrebare pentru dl. Viceprimar. Am văzut în 
ultima perioadă la anumite posturi naţionale că se promovează un eveniment care va 
avea loc în luna iulie la Craiova. Deocamdată nici cetăţenii Craiovei, nici consilierii 
locali, nu avem cunoştinţă despre acest eveniment şi dacă va avea loc pe 10 iulie în 
Piaţa Prefecturii din municipiul Craiova. Aş dori să ne daţi mai  multe detalii. 
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     Dl. Viceprimar Dincă:  
     O parte din răspuns l-am dat în momentul în care a pus întrebarea dl. Ştefârţă legat 
de cheltuieli şi de reducerea cheltuielilor. Există un act normativ, cred că va fi publicat  
zilele astea în care ne sunt interzise cheltuielile cu asemenea manifestaţii. Am vorbit cu 
organizatorii. Cred că în măsura în care vor reuşi să strângă fonduri private de data 
aceasta, nu cred că suntem vreunul dintre noi împotriva organizării unui asemenea 
eveniment, dar, din păcate nu putem să-i ajutăm. Dânşii spun că sunt într-un ritm bun 
de  a obţine mai multe sponsorizări. Vom vedea în perioada următoare. Se face de ceva 
vreme acest eveniment şi cred că în baza înţelegerilor anterioare, au crezut că  putem să 
susţinem şi acum, dar, din păcate, putem să susţinem doar cu sufletul şi, eventual, cu 
modul de organizare  evenimentul în cauză. 
     Dl. Tudor Florentin: 
     Întrebarea mea era în sensul  următor: dacă avem suficiente fonduri şi dacă 
constituie o prioritate pentru municipiul Craiova organizarea acestui eveniment şi dacă 
nu cumva municipiul Craiova şi municipalitatea este pusă într-o situaţie delicată atunci 
când se promovează acest eveniment şi nu va mai avea loc. 
     Dl. Viceprimar Dincă:  
    Din punctul acesta de vedere lucrurile stau în felul următor:  actul normativ va fi 
zilele acestea. Dacă vreţi să dăm craiovenilor o justificare, le prezentăm actul normativ 
în care ni se interzice şi se spune că la asemenea evenimente cheltuielile sunt zero.  Nu 
puteam să le previzionăm de acum două – trei săptămâni. Nu cred că este cineva 
vinovat. Dar, repet, din punctul meu de vedere nu putem să spunem că nu se va ţine 
evenimentul pentru că cei care sunt organizatorii au înţeles situaţia şi caută  resurse, 
sponsorizări, de aşa manieră încât să vină cu sponsori puternici şi să organizeze 
evenimentul. Cât cheltuim noi şi dacă avem bani prevăzuţi, vă dau un singur răspuns: 
zero cheltuieli. Altă sumă nu am de unde s-o inventez. Dacă se spune se interzice, 
lângă interzice se pune cifra zero.  
           
 
 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Centrului Local de Combatere a 
Bolilor, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind 
organizarea activităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

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 constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor, în componenţa 

următoare: 
 
PREŞEDINTE: Marinică Dincă Viceprimarul Municipiului Craiova 

    MEMBRI: Teodor Nicuşor Sas Viceprimarul Municipiului Craiova 
 Viorel Popescu Comisar Şef  Poliţia Municipiului Craiova 
 Dr. Mihai Baroga Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru  
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Siguranţa Alimentelor Dolj 
 Vişan Corina Lelia  Agenţia pentru Protecţia  Mediului Dolj 
 Dr. Titina Ştefan  Direcţia de Sănătate Publică Dolj 

   SECRETAR: Nicoleta  Miulescu  Secretar al Municipiului Craiova 
 

Art.2. Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a   Bolilor 
sunt stabilite potrivit Ordinului nr.29/2010 al Instituţiei Prefectului Judeţului 
Dolj. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.49/2005 şi nr.114/2008. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Registru Agricol şi Măsurători Topo şi 
membri Centrului Local de Combatere a Bolilor 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 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 iulie 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  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

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

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

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

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

 Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii iunie 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.  
 
 

4. 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 mai 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 mai 2010, în valoare de 250.007,67 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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor loturi de teren, aparţinând 
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 lista nominală cu cetăţenii cărora li se concesionează fără licitaţie 

publică, terenuri pentru construcţia de locuinţe, în condiţiile stabilite prin 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2008, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2009, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista nominală a cetăţenilor aflaţi în situaţii speciale (evacuaţi din 
Târgul Romaneşti şi Cartierul Făcăi) cărora li se concesionează fără licitaţie 
publică terenuri pentru construcţia de locuinţe,  prevăzută în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Terenurile ce fac obiectul prezentei hotărâri, se concesionează fără licitaţie, 
având ca scop exclusiv asigurarea condiţiilor de locuit, fiind interzise orice acte 
de dispoziţie (vânzare, închiriere, subînchiriere, donaţie, etc.) asupra acestora, 
sub sancţiunea încetării de drept a concesiunii şi evacuarea concesionarului.  

Art.4. Durata concesiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul 
autorităţii locale. 

Art.5. Redevenţa pentru terenurile concesionate, se stabileşte prin raport de evaluare 
care urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.6. Loturile atribuite pentru cetăţenii prevăzuţi la art.1 şi 2 fac parte din domeniul 
privat al municipiului Craiova şi sunt identificate în Tarlaua 51, Parcelele 12, 
13, zona Hanul Roşu, conform Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.300/2006, anexa nr.3 la 
prezenta hotărâre şi parte integrantă din aceasta. 

  Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
concesiune şi să îndelinească formalităţile de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

Art.8.  Împotriva listei prevăzute la art.1 se poate face contestaţie, în termen de 7 zile 
de la afişare, către Primarul Municipiului Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.168/2008, modificată şi completată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2009 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul Registru 
Agricol şi Măsurători Topo 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 prelungirea duratei Parteneriatului de 
colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Baroul Dolj, 
având ca obiect informarea locuitorilor municipiului Craiova în privinţa 
asistenţei judiciare de care pot beneficia. 

                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. 
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Art.1.Se aprobă prelungirea duratei parteneriatului de colaborare dintre municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Baroul Dolj, având ca 
obiect informarea locuitorilor municipiului Craiova în privinţa asistenţei 
judiciare de care pot beneficia, de la 3 luni la 6 luni. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a parteneriatului de colaborare prevăzut la art.1. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2009. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Baroul Dolj 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 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. 

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, până la data de 01.08.2012, a 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, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, 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 anual 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 Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004. 
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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.  

 
 

8. 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 a locuinţelor 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, modificări ce privesc componenţa familiei, 
schimbarea numelui pe cale administrativă sau prin căsătorie (divorţ), 
schimbarea titularului contractului, modificarea cuantumului chiriei, 
modificarea modalităţii de plată a chiriei, modificarea clauzelor de reziliere a 
contractului, înscrierea sau excluderea din contract a unei persoane, îndreptarea 
unor erori materiale inserate în contractele de închiriere, modificări ale 
suprafeţelor locative, modificări impuse prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
rămase definitive şi irevocabile. 

Art.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.  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.2 T/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. “ 
PATISERIA SPORT” S.R.L. 

D-na Secretar: 
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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 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 

30.11.2017, a duratei contractului de concesiune nr. 2T/1995, modificat prin 
actele adiţionale nr.1/1996 2/1996 şi 3/2010, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiul Craiova  şi S.C. „ PATISERIA SPORT” S.R.L., având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
151,0 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. A 22. 

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului prevăzut 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 
concesionat ocupat de investiţiile realizate şi să dispună aducerea acestuia în 
stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a concesionarului. 

Art.3. Redevenţa aferentă terenului concesionat care face obiectul contractului de 
concesiune nr. 2T/1995 va fi renegociată, având ca preţ de pornire nivelul taxei 
stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009.  

 Începând cu anul 2011, redevenţa renegociată se va actualiza în funcţie de 
indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune nr. 2T/1995, în formă modificată şi renegociată.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/1995. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  Direcţia 
Impozite şi Taxe şi S.C. „ PATISERIA SPORT” S.R.L vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă). 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.5 T/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. 
REMOTO TRADING S.R.L. 

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 7 ani şi 6 luni, respectiv până la 
31.12.2017, a duratei contractului de concesiune nr. 5T/1995, modificat prin 
actele adiţionale nr.1/1996 şi nr.2/2009, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiul Craiova  şi S.C. REMOTO TRADING S.R.L., având ca obiect 
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terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
181,70 mp., situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. A 14. 

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractului prevăzut 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 
concesionat ocupat de investiţiile realizate şi să dispună aducerea acestuia în 
stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a concesionarului. 

Art.3. Redevenţa aferentă terenului concesionat care face obiectul contractului de 
concesiune nr. 5T/1995 va fi renegociată, având ca preţ de pornire nivelul taxei 
stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009.  

 Începând cu anul 2011, redevenţa renegociată se va actualiza în funcţie de 
indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune nr. 5T/1995, în formă modificată şi renegociată.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/1995. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  Direcţia 
Impozite şi Taxe şi S.C. REMOTO TRADING S.R.L 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 contractului de concesiune 
nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Cabinet medical Enculescu M. S.R.L. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. S-a îndreptat eroarea materială cu 

privire la dată. 
          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 contractului de concesiune nr.38983/2006 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu Magdalena 
Elena, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL ENCULESCU M S.R.L., 
având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în 
municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5, până la data de 03.01.2011.  

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor spaţii. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Enculescu Magdalena Elena 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 modificarea contractului de concesiune 
nr.36144/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Glavan Viorel, prin înlocuirea concesionarului cu dr. Demetrian Camelia. 

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 concesiune nr.36144/2006 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Glavan Viorel, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual Dr. Glavan Viorel, prin înlocuirea 
concesionarului cu dr. Demetrian Camelia, medic specialist în medicină de 
familie. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Demetrian Camelia 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 modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome 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 modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, 
după cum urmează: 

- se modifică datele de identificare a bunurilor prin defalcarea locuinţelor pe 
apartamente, nr.camere şi suprafeţe aferente construcţiei, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
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- se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 şi nr.342/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a)se modifică denumirea şi datele de identificare a unor bunuri şi defalcarea 
locuinţelor pe apartamente, nr.camere şi suprafeţe aferente construcţiei, 
identificate la secţiunea A din anexa nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007 şi anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.223/2008, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
b)se anuleaza poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c)se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2010 referitoare la concesionarea prin negociere 
directă a terenului aferent restaurantului Ciobănaşul, situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”. 
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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 art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.17/2010, care va avea următorul conţinut:  
“Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, cu condiţia achitării folosinţei 

pe ultimii 3 ani, la nivelul taxei aprobată de Consiliul Local pentru ocuparea 

terenurilor, aparţinând domeniului public cu construcţii provizorii şi terase în 

care se desfăşoară activităţi comerciale, producţie, prestări servicii, către S.C. 
COREAL S.A., pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1880 mp., aferent Restaurantului 
„Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.2. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului identificat la art.1, având 
număr cadastral 23929, înscris în cartea funciară a municipiului Craiova 
nr.65760, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini pentru procedura de atribuire a contractului de 
concesiune prin negociere directă, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi S.C. COREAL 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, zona str. Ştefan cel Mare, în vederea 
consolidării şi supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime Sp+P, la 
Sp+P+1, cu destinaţia de locuinţă, în municipiul Craiova, str. Ştefan cel 
Mare, nr.125. 

                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 reactualizarea condiţiilor de 

construire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General, zona 
str.Ştefan cel Mare, în vederea consolidării şi supraetajării unui imobil, de la 
regim de înălţime Sp+P, la Sp+P+1, cu destinaţia de locuinţă, în municipiul 
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Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.125, 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 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă). 

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reanalizare tramă stradală în condiţiile proprietăţilor apărute după 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona Corniţoiu”, zona str.Făgăraş, 
în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, în 
municipiul Craiova, str.Făgăraş, nr.29. 

                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 reanalizarea tramei stradale în 
condiţiile proprietăţilor apărute după aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Zona Corniţoiu”, zona str.Făgăraş, în vederea construirii unei locuinţe, cu 
regim de înălţime Sp+P+1, în municipiul Craiova, str.Făgăraş, nr.29, 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 22 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Albăstroiu) şi 3 abţineri (Ştefârţă, Gîdăr, Gheorghe).  

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire zona str.1 
Decembrie 1918 şi str.Brazda lui Novac, în vederea construirii unei locuinţe, 
cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire, în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.4 C. 

                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 analizarea şi reglementarea 
posibilităţilor de construire zona str.1 Decembrie 1918 şi str.Brazda lui Novac, 
în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire, în 
municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.4 C, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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       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 cuantumului suprataxei aplicate 
pentru contravenţiile săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu 
mijloacele de transport public de persoane. 

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

           Dl. Boboc: 
           Aş avea o întrebare pentru iniţiator. În primul rând vreau să precizez că sunt de 

acord cu această măsură şi voi vota pentru, dar din experienţă şi experienţa altor 
municipalităţi va fi greu de aplicat. Această suprataxă nu elimină practic contravenţia 
care este prevăzută de lege şi atunci, va fi nevoie de aplicat două măsuri: o măsură care 
înseamnă suprataxă şi o măsură, contravenţia. Va exista tendinţa că dacă se plăteşte 
această suprataxă, să nu se mai plătească contravenţia. Şi atunci va trebui să gândim. 
Noi ştim că această contravenţie se aplică şi se încasează în proporţie foarte mică şi este 
benefică pentru RAT această suprataxă. Atenţie cu instruirea personalului care execută 
controlul care trebuie să înţeleagă că nu se renunţă la o măsură, contravenţia este 
produsă de lege şi această suprataxă nu anulează practic contravenţia.   

          Dl. Viceprimar Sas: 
          Într-adevăr, dl. Director de la RAT avea cunoştinţă de acest lucru, cum că odată cu 

instituirea suprataxei nu se renunţă la amendă. Deci se plăteşte această suprataxă şi se 
încheie şi proces-verbal de contravenţie. Am instituit această suprataxă, întrucât intră 
direct în bugetul RAT-ului şi am considerat că este mai uşor de încasat decât o amendă 
care se poate contesta în instanţă şi de multe ori are câştig de cauză. Acesta este 
motivul pentru care am instituit suprataxa.  

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

Art.1.  Se aprobă instituirea suprataxei, în cuantum de 30 lei, pentru contravenţiile 
săvârşite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public 
local de persoane, efectuate prin curse regulate, fără titlu ori legitimaţie de 
călătorie valabile sau refuză să prezinte organelor de control titlul ori 
legitimaţia respectivă, care au un comportament necivilizat sau care aduc 
prejudicii mijloacelor de transport. 

Art.2. Plata suprataxei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre se face prin achitarea de 
către contravenient a costului unui bilet special, a cărui valoare este egală cu 
valoarea suprataxei. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova va desemna persoanele împuternicite să constate 
cotravenţiile şi să aplice sancţiunea.  
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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.  

 
 
          Dl. Consilier Nedelescu a ieşit din sală.  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 53, Parcela 575 

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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiului 

Craiova, situat în Tarlaua 53, Parcela 575, în suprafaţă de 49,38 ha, înscris în 
cartea funciară nr.22562, cu nr. cadastral provizoriu 13025, în două loturi, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
după cum urmează: 

lotul 1 de teren, în suprafaţă de 5 ha; 
lotul 2 de teren în suprafaţă de 44,38 ha. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului nr.1, 
identificat la art.1, exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii “Staţie de 
sortare şi de compostare”. 

Art.3.  Predarea – primirea lotului 1 se va face  pe bază de protocol. 
Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 

Craiova în faţa notarului public, în vederea încheierii şi semnării actului de 
dezmembrare şi îndeplinirea condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                          intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Judeţean al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
aprobarea inventarului domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Consiliul Judeţean Dolj  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 384/2008 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind proiectul „Realizare pasaj denivelat suprateran peste 
intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova în vederea preluării traficului 
auto pe E70, respectiv str.Calea Bucureşti – bvd. Nicolae Titulescu”  

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

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         Am o rugăminte la dvs. În perioada  următoare, sfârşitul acestei luni şi toată luna 

iulie o să fie nevoie să mai dăm nişte hotărâri de consiliu asemănătoare celei de la acest 
punct şi o să fac o convocare a unei şedinţe extraordinare sau a mai multor şedinţe 
extraordinare  pentru că am avut nişte discuţii şi cu cei la Ministerul Dezvoltării şi cu 
cei de la ADR şi am înţeles că putem beneficia de două rânduri de experţi care să 
verifice aceste documente, unii de la Ministerul Finanţelor şi unii de la Ministerul 
Dezvoltării, iar orice timp pierdut presupune ca aceşti experţi să se ducă în altă parte  
adică la ceilalţi poli de creştere în raport de numărul lor. Eu cred că nu este nici un efort 
destul de mare pentru noi dacă reuşim să realizăm depunerea acestor proiecte într-un 
termen cât mai scurt aşa încât rugămintea mea este să ne vedem ori de câte ori este 
nevoie până la 31 iulie pentru rezolvarea acestor proiecte. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 384/2008, care va avea următorul conţinut: 

   „Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind proiectul „Realizare pasaj denivelat 
suprateran peste intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova în vederea 
preluării traficului auto pe E70, respectiv str.Calea Bucureşti – bvd. Nicolae 
Titulescu”, având următorii indicatori tehnico – economici:  

             - Lungime pasaj inclusiv rampele                                           545,00 m 
             - Lungime cale rulare linie tramvai reabilitată/realizată        668,90 m 
   -Valoarea totală a investiţiei                      56.705,774 mii lei (13.456.200 euro)        
    (inclusiv TVA) 
                din care: 
    Valoare construcţii + montaj (C+M)        48.348,261 mii lei (11.472.974 euro) 

 (inclusiv TVA) 
 -Durata de execuţie a investiţiei – 18 luni”, 

  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.412/2009. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 24.06.2010                                                                  39                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

 
 

22. Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.141/2008   

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 elementelor de identificare a bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Craiova, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.141/2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                       Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001 şi 197/2010. 

               Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                            intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia 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.  
 

 
 

          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 24.06.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Dorin Constantin Mărgărit Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


