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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.10.2010 

 
 
 

 
 D-na  Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi  26, dl. consilier Boboc Virgil este absent motivat, deci şedinţa 
este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
        Prezint rezultatul controlului de legalitate şi o să îl supun aprobării ulterior, 
împreună cu procesele-verbale. În şedinţele Consiliului Local: ordinară din data de 
30.09.2010 şi două extraordinare, din 06.10.2010 şi 15.10.2010, au fost adoptate 33 de 
hotărâri şi câte 4 hotărâri în şedinţele extraordinare. Toate hotărârile sunt temeinice şi 
legale. O singură hotărâre nu are încă controlul, respectiv HCL 351 privind mandatarea 
d-nei Adriana Motocu. Având în vedere cele de mai înainte, supun aprobării dvs. atât 
controlul de legalitate cât şi procesele-verbale  întocmite în aceste şedinţe: ordinară şi 
două extraordinare. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Tudor Florentin pentru a prelua conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Înainte de a intra în ordinea de zi, folosind acest prilej, aş dori să transmit un 
călduros „La mulţi ani!” din partea grupului consilierilor PSD pentru toţi craiovenii, cu 
privire la desfăşurarea „Zilelor Craiovei” şi pentru cei care alaltăieri şi-au sărbătorit 
ziua onomastică.   
       Dau citire dispoziţiei nr. 26218/22.10.2010, prin care 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 28.10.2010, ora 10.00 în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Colegiului Naţional „Elena Cuza” 
Craiova, pe anul 2010. 
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3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grupului Şcolar „Charles Laugier” 
Craiova, pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a  Persoanei Craiova, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Comunitare Craiova, pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico – Socială Craiova, pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor şi a 
taxelor foto-video, pentru anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare. 

9. 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 noiembrie 2010. 

10. 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 septembrie 2010. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiuni pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2010 – 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de imobil, 
pentru Stănculeasa Cristinel. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.9/2000 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ITINERIS MEDIA 
S.R.L. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.10/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ULTRAVISION S.R.L.  

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW 
AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. 

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

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.  

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au 
ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi a 
duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional. 
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19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38412/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea 
Cojan Vera. 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.309/2010 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Matei Alin. 

21. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.92/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MARICA IMPEX S.R.L.  

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii, a unui 
teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Valea Roşie. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru 
persoanele şi/sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2010. 

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Uniunea 
Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.13, etaj şi pod. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2010. 

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

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

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la dezmembrarea terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, 
Parcela 575. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.275/2010 referitoare la darea în administrarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor  Craiova, a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Râului, 
nr.333 A. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.373/2009 referitoare la aprobarea scoaterii la licitaţie, în 
vederea închirierii, a opt amplasamente care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Brestei, în vederea construirii unor spaţii 
comerciale cu caracter provizoriu. 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudierea reglementărilor de construire, zona b-dul 1 Mai, str. Gheorghe Chiţu 
şi str. Deva, în vederea construirii unui spaţiu comercial, în b-dul 1 Mai, nr.45 C.  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, zona str.Bujorului, în vederea 
supraetajării unui imobil, în str.Bujorului, nr.7. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţională şi structurii volumetrice – zona 
str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în vederea construirii 
unei locuinţe, în str. General Dr. Ion Cernătescu, nr.18 A. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea Planului Urbanistic General din zona cu interdicţie de construire, în 
zona de locuinţe pentru reglementarea şi reanalizarea zonei str. Gârleşti, în 
vederea construirii unor locuinţe, în str. Gârleşti, nr.57 E. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T., zona str. Nicolae Bălcescu, în vederea 
construirii a două locuinţe, în str. Nicolae Bălcescu, nr.37. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiunii şi 
regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General şi a condiţiilor 
existente în zonă, în vederea construirii unui imobil, cu destinaţia de locuinţe 
colective, în str. Dr. Victor Papillian, nr.2 B. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui imobil, cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, în b-dul 
Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

39. Întrebări şi interpelări. 
 

Punctele 33, 34 şi 37 sunt retrase de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în 
ansamblu, fără punctele retrase. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Colegiului Naţional „Elena Cuza” 
Craiova, pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grupului Şcolar „Charles Laugier” 
Craiova, pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a  Persoanei Craiova, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Comunitare Craiova, pe anul 2010. 
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6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico – Socială Craiova, pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor şi a 
taxelor foto-video, pentru anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare. 

9. 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 noiembrie 2010. 

10. 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 septembrie 2010. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiuni pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2010 – 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de imobil, 
pentru Stănculeasa Cristinel. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.9/2000 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ITINERIS MEDIA 
S.R.L. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.10/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ULTRAVISION S.R.L.  

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW 
AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. 

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

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.  

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au 
ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi a 
duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38412/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea 
Cojan Vera. 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.309/2010 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Matei Alin. 
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21. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.92/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MARICA IMPEX S.R.L.  

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii, a unui 
teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Valea Roşie. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru 
persoanele şi/sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2010. 

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Uniunea 
Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.13, etaj şi pod. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2010. 

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

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

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la dezmembrarea terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, 
Parcela 575. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.275/2010 referitoare la darea în administrarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor  Craiova, a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Râului, 
nr.333 A. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.373/2009 referitoare la aprobarea scoaterii la licitaţie, în 
vederea închirierii, a opt amplasamente care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Brestei, în vederea construirii unor spaţii 
comerciale cu caracter provizoriu. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudierea reglementărilor de construire, zona b-dul 1 Mai, str. Gheorghe Chiţu 
şi str. Deva, în vederea construirii unui spaţiu comercial, în b-dul 1 Mai, nr.45 C.  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea Planului Urbanistic General din zona cu interdicţie de construire, în 
zona de locuinţe pentru reglementarea şi reanalizarea zonei str. Gârleşti, în 
vederea construirii unor locuinţe, în str. Gârleşti, nr.57 E. 
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34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T., zona str. Nicolae Bălcescu, în vederea 
construirii a două locuinţe, în str. Nicolae Bălcescu, nr.37. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui imobil, cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, în b-dul 
Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Modificarea a fost anunţată în toate 

comisiile în sensul că acel 1 milion de la zone verzi s-a redistribuit către RAT. A fost 
prezentat în toate comisiile.   

          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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2010, la valoarea de 599.501 mii lei, conform 
anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2010. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Colegiului Naţional „Elena 
Cuza” Craiova, pe anul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor aducătoare 

de venituri proprii, la Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova, pentru anul 
2010, la valoarea de 112,00 mii lei, conform anexei care face  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe date prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2010. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Colegiul 
Naţional “Elena Cuza” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grupului Şcolar „Charles 
Laugier” Craiova, pe anul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor aducătoare 

de venituri proprii, la Grupul Şcolar “Charles Laugier” Craiova, pentru anul 
2010, la valoarea de 922,00 mii lei, conform anexei care face  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe date prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Grupul 
Şcolar “Charles Laugier” 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a  Persoanei Craiova, pe anul 
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 
2.341,00 mii lei, conform anexei 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.108/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul 
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Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Comunitare Craiova, pe anul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public 

Poliţia Comunitară Craiova, la valoarea de 15.730.00 mii lei, pe anul 2010, 
conform anexei 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.109/2010. 

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

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico – Socială Craiova, pe anul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de 
Asistenţă Medico – Socială Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 
9.737,00 mii lei, conform anexei 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.112/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul 
Public de Asistenţă Medico–Socială Craiova 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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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor 
şi a taxelor foto-video, pentru anul 2011. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă taxele pentru oficierea căsătoriilor şi taxele foto-video, pentru anul 

2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2011, dată la 

care îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.272/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico–Financiară şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare. 

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.l. Se aprobă tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, conform 

anexelor nr.1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local  al 

Municipiului Craiova, nr. 440/2007, 516/2007, 553/2007, 24/2008, 25/2008, 
26/2008, 279/2008, 270/2008, 269/2008, 541/2009 şi 352/2010. 

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind 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 noiembrie 2010. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

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

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

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

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

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

 
 

10. 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 septembrie 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. 
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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 septembrie 2010, în valoare de 184.090,71 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.  

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiuni 
pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului pentru iarna 2010 – 
2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. O modificare legată de modul de 

redactare a anexei 2, dintr-o eroare la multifuncţionale este trecut 15 şi trebuia 10, iar la 
încărcătoarele frontale trebuiau 20 şi sunt 15.  Potrivit notei de înaintare a salubrităţii, 
anexa a fost din eroare întocmită greşit. 

          Dl. Nedelescu: 
          Dacă în ceea ce priveşte tarifele de la Salubritate nu am nimic de comentat pentru că 

sunt făcute cu bun simţ şi văd aici creşteri de 0,9, 1, 11, deci într-adevăr creşteri de bun 
simţ, la tarifele de la salubritate aş vrea să vă dau exemplu numai două. Nu vă spun că 
majotitatea tarifelor cresc de la 10 – 13% creştere faţă de anul trecut. Mai mult la 
poziţia 39, TIH 445IF aşteptare, creşterea este de 33,9%. La poziţia 37 creşterea este de 
23%. Aceste creşteri mi se par foarte mari, mai mult, în condiţiile în care ştim foarte 
bine că s-a făcut o licitaţie, a mai venit o societate lângă Serviciul Public de Salubritate, 
care să nu credeţi că a venit cu utilajele proprii, a venit cu utilaje luate de la RAADPFL 
pe care le închiriază ei Salubrităţii, a venit cu utilaje luate de la o altă societate 
particulată pe care ei le închiriază, şi vreau să vă spun că, într-adevăr, aici, din punctul 
meu de vedere nu mi se par corecte aceste creşteri. Mai mult, aş vrea să cerem şi noi un 
audit la S.P. Salubritate pe această activitate şi să luăm preţurile consumate pe 
activitatea de salubritate în ultimii patru-cinci ani. Să vedeţi cu cât se făcea 
deszăpezirea acum 2-3 ani de zile şi să vedeţi cu cât se face la această oră.  O să luăm 
dacă vreţi, numai ultimul an de referinţă, şi o să vă daţi seama că faţă de anul trecut 
creşterea este undeva de patru-cinci ori mai mare.  Vi se pare normal? Vorbim de 
fiecare dată că nu avem bani suficienţi şi, într-adevăr, vedem cum executivul se chinuie 
pentru a cârpi toate găurile. Acesta este punctul meu de vedere şi, în ceea ce mă 
priveşte, o să votez împotrivă acest punct. Mai mult, aş ruga pe dl. Viceprimar să 
trimită auditul acolo, pentru că, vă asigur că sunt mult mai multe lucruri şi sper ca la 
următoarea şedinţă a consiliului să le facă publice, având în vedere şi  faptul că profită 
de ocazie că noi nu putem să respingem acest punct la ora actuală, pentru că nu ştim cât 
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de repede poate veni zăpada. Vin pe ultima sută. În fiecare an acest punct este introdus 
pe ultima sută de metri. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cu privire la audit, cu siguranţă că încet-încet toate serviciile, regiile din subordine 

trebuiesc auditate, pentru că aşa trebuie făcut un plan judicios de auditare pentru fiecare 
an, nu neapărat vrem noi punctual pentru o activitate. Legat de preţuri, avem un 
contract încheiat în baza unei licitaţii, un contract cadru pe patru ani. Salubritatea este 
cea care a câştigat contractul şi nu are unul, are trei subcontractanţi declaraţi, veniţi cu 
ei la licitaţie.  Sunt două firme private şi cea de-a treia este RAADPFL adică regia 
noastră care şi ea câştigă pe perioada iernii un ban, făcând deszăpezirea în oraş. Legat 
de cum au crescut preţurile, de ce au crescut preţurile şi care este justificarea: în primul 
rând în contractul încheiat acum un an şi mai bine, s-a prevăzut că în fiecare an preţul 
pe kilometru la deszăpezire se indexează cu  cuantumul inflaţiei. Un al doilea aspect şi 
pe care toţi îl simţim, nu trebuie să dau explicaţii savante, este legat de creşterea TVA-
ului şi de creşterea combustibilului. Cea mai mare parte a consumului este de 
combustibil care pe de o parte are creştere în preţul lui fără TVA, iar pe de altă parte în 
loc de 19% cu cât era cumpărată motorina anul trecut,  TVA este de 24%. Toate aceste 
calcule au fost făcute şi acest preţ a reieşit în urma calculului făcut. Nu există o mărire 
arbitrară ci este o mărire legată de condiţiile impuse de contract.  În ceea ce priveşte 
preţul care exista acum 2-3 ani de zile, şi preţul care există acum, aşa este, acum 3 ani 
de zile era un preţ mult mai mic decât preţul care există acum. Dacă vă uitaţi la 
cantitatea de materiale pentru deszăpezire deja achiziţionate, veţi vedea că acele 
cantităţi sunt un pic mai mari deci există pentru toată iarna cantitatea de material, iar 
dacă comparăm cu ceea ce a fost acum 3-4 ani de zile, nu aveam un contract cadru şi 
încercam să facem prin propriile resurse această achiziţie şi bineînţeles că achiziţionam 
ori de câte ori aveam nevoie, dar nu aveam făcut stocul imediat.  Legat de timpul la 
care aprobăm aceste tarife, noi contractul nu avem de ce să-l aprobăm pentru că îl avem 
de acum un an şi jumătate. Noi aprobăm programul în care se face această deszăpezire 
şi ajustările tarifare. Nu putem să schimbăm cu altă firmă decât Serviciul Public de 
Salubritate pentru că avem un angajament pe patru ani.  În acest sens eu vă spun că 
ceea ce  este trecut în acele anexe, Serviciul Public de salubritate poate să dovedească 
cu actele de proprietate pe utilajele respective,  iar fiecare dintre cei trei subcontractanţi 
sunt identificaţi cu propriile lor utilaje. Ştiţi că anul trecut am suportat iarna până la 15 
martie. Ultima zăpadă a căzut pe 15 martie, iar perioada de deszăpezire a fost până la 
17 martie. Ştim cu toţii că la 1 martie când era cald şi frumos, am stabilit să nu mai 
avem perioadă de aşteptare şi să nu mai plătim nici un ban, unul dintre subcontractanţi 
şi-a luat utilajele şi a plecat cu ele din Craiova pentru că nu mai avea nici un motiv să le 
ţină aici şi la 15 zile a căzut zăpada şi aţi văzut că am avut ceva dificultăţi, trebuie s-o 
recunoaştem, în deszăpezire la acel moment, pentru că am lucrat cam cu 40% din toate 
utilajele pe care le aveam. Cam asta este realitatea în momentul de faţă,  dacă există alte 
calcule se pot corija. Oricum ea va merge la Prefectură pentru viză şi acolo se fac şi 
calcule matematice până la doi bănuţi, aşa că o să avem un control foarte puternic. Dacă 
cineva a greşit la vreun calcul, eu cel puţin, nu am văzut nici o greşeală. Am cerut şi 
celor de la economic să verifice, în măsura în care se identifică acest lucru, cu siguranţă 
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n-o să primim viză de legalitate. A trecut de cei de la Salubritate care l-au calculat, cei 
de la Servicii Publice, cei de la Economic care s-au uitat pe el. Bineînţeles că nu ne 
convin preţuri mai mari, este evident,  în condiţiile în care salariile noastre scad cu 
25%, nu ne convine un preţ mai mare la deszăpezire. Ideea este că acesta este anul în 
care deszăpezirea va începe fără să avem datorii din anul anterior. Este singurul lucru şi 
aşa cum zicea dl. Nedelescu, cu ajutorul Consiliului Local, am reuşit să echilibrăm 
bugetul de aşa manieră încât la începutul anului viitor să privim lucrurile cu fruntea sus 
şi să gândim un nou buget de aşa manieră încât să nu mai tragă datoriile în jos sau nu 
ştiu ce alte activităţi pe care le descoperim că cresc extraordinar de tare. 

          Dl. Nedelescu: 
          Să nu se înţeleagă că vreau să intru în contradictoriu cu dl. Viceprimar. Din ce 

înţeleg eu, şi aş vrea s-o clarificăm acum. Această activitate a fost delegată Serviciului 
Public de Salubritate. A câştigat-o Serviciul Public de Salubritate. Serviciul Public de 
Salubritate nu are contract decât cu firma privată. Firma respectivă are contract cu 
RAADPFL şi cu celălalt SRL.  RAADPFL primeşte banii nu de la Salubritate ci de la 
firma privată şi n-am avut timp să văd şi preţul pe care îl primeşte dl. Ion Petre faţă de 
cât încasează firma de la Salubritate.  Vorbeam că aceste preţuri au crescut datorită 
combustibilului. Sunt de acord, dar creşterea mi se pare prea mare. Mai mult,  aş vrea 
să vă spun că la poziţia 39, şi mă repet, unde creşterea este de 33,9% este vorba de 
utilaje în aşteptare, deci unde nu consumă nici un fel de combustibil. Cea mai mare 
creştere este acolo unde utilajul este în aşteptare. Nu consumă carburant, nu este cazul 
de creştere de preţ.     

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Aş vrea să lămurim câteva chestiuni. Nu am delegat nimănui nimic, a fost licitaţie 

contractabilă pe 4 ani şi a fost o concurenţă. A venit o asociere care şi-a prezentat şi 
utilajele, şi-a prezentat şi capacităţile umane, şi-a prezentat şi preţurile. Iar la acea 
licitaţie publică a existat un câştigător. Modul în care s-au asociat a depins de ei. Noi 
trebuie să ne bucurăm că a câştigat Salubritatea şi nu o firmă sau două private,  altele 
decât Salubritatea şi RAADPFL indiferent de forma în care este subcontractant. Un 
prim aspect. Un al doilea aspect. Repet, mărirea vine din trei direcţii diferite. O dată 
este prevăzută indexarea cu indicele de inflaţie. A doua: este evident că 5% este 
creşterea datorată TVA-ului, iar a treia este legată de cheltuieli cu consumabilele. 
Bineînţeles că este şi a patra, dar eu nu sunt economist să le enunţ pe toate, dar încet-
încet pe măsură ce spune dl. Nedelescu mai multe, mi se mai aprinde şi mie câte un 
beculeţ. Legat de amortizări, aceste patru lucruri intră în cost. Bineînţeles că dacă aş 
mai sta cu dl. Pascu de vorbă, mi-ar mai sugera că mai sunt şi alte cheltuieli. Acesta 
este inconvenientul. Eu mi-aş dori ca anul acesta să ningă mai puţin, să avem cheltuieli 
mai mici, iar aceste proiecte să nu influenţeze bugetul local pentru că în momentul de 
faţă noi nu avem o imagine a cât reprezintă factura finală. Factura finală poate fi cu 30-
40% mai mică decât anul trecut sau mai mare şi în funcţie de cantitatea de zăpadă 
căzută. Poate exista situaţia ca numărul de zile de staţionare să fie cu mult mai mare 
decât cel de anul trecut, iar numărul de zile de intervenţie să fie mai mic şi Doamne 
ajută să fie aşa pentru că banii vor fi mult mai puţini decât anul trecut, cei care vor fi 
cheltuiţi.  
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          Dl. Ştefârţă: 
          În ceea ce vreau eu să spun, poate mă lămureşte şi dl. Viceprimar şi dl. Nedelescu. 

Eu observ că creşterea de TVA , de combustibil, de amortismente, afectează într-o 
măsură foarte mică Serviciul de salubritate. Ar fi trebuit şi ei să crească cu 20-25%  
procentul. Măcar dacă făceau aşa nici nu mai bătea la ochi că ceilalţi au cerut 25-30% 
în plus. Al doilea lucru care a rezultat din ce a spus dl. Viceprimar este următorul lucru. 
Dânsul a spus că s-a descurcat cu 40% din efective într-un moment în care a fost 
surprins de căderea zăpezii spre sfârşitul iernii. Cu greutate într-adevăr. Dacă s-a 
descurcat cu 40%, într-adevăr cu greutate, înseamnă că se poate. Înţeleg de aici că, hai 
să zicem, nu 60% sunt în plus, dar eu zic că 50% din efective sunt în plus.  

          D-na Secretar: 
          O să vă rog frumos să-mi permiteţi un singur comentariu legat de hotărâre. Aceste 

comentarii  trebuiau făcute la punctul 8 de pe ordinea de zi care vorbea despre tarife. 
Suntem la punctul 11 care vorbeşte de programul comun de acţiuni şi care n-are nici o 
anexă vizând ceea ce dvs. discutaţi acum. Aceste comentarii trebuiau făcute la punctul 
8.  

           Dl. Director Ciobanu: 
          Tarifele de la Delta se reactualizează doar cu indicele de inflaţie faţă de tarifele de 

anul trecut. Nu mai există alte modificări în structura de tarif a lort, iar tarifele noastre 
sunt cele reactualizate şi pe care le-aţi aprobat dvs. la punctul 8. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Să încercăm să fim obiectivi. Dl. Nedelescu a avut o părere pertinentă pe care şi-a 

susţinut-o, este în regulă, dar, în condiţiile în care spui că şi-au mărit alţii tarifele şi ar fi 
trebuit şi Salubritatea să şi le mărească, nu are nici o legătură cu subiectul, pentru că noi 
am aprobat la punctul 8, aşa cum v-a spus d-na secretar, tarifele Salubrităţii. 
Salubritatea este, dacă vreţi, într-un limbaj mai puţin tehnic, proprietarul acestui 
serviciu de deszăpezire. Ea face deszăpezirea. Dacă simte nevoia ca în loc de 15 utilaje 
de la unul dintre subcontractanţi, să ia doar două utilaje pentru că n-are nevoie şi 
zăpada este mică, ia două. Dacă simte nevoia să ia 9, ia 9. Ea hotărăşte, ea a câştigat 
licitaţia. Nimeni altcineva. Ceilalţi fac ce spune Serviciul Public de Salubritate. Şi noi 
când avem pe cineva de tras de mânecă şi de luptat cu nămeţii, nu-i tragem pe ceilalţi 
trei, luăm pe cei de la Serviciul Public de Salubritate, aşa cum scrie aici, în aceste anexe 
şi îi tragem de mânecă, în funcţie de orarul la care se află în cele 24 de ore ale zilei. Iar 
preţul este cel aprobat la punctul 8. Într-adevăr dl. Nedelescu  a detaliat. Am spus că nu 
ne convine nici unuia dintre noi, că sunt mai mari, dar sunt ale Serviciului Public de 
Salubritate, nu ale altcuiva.  Celorlalţi, Serviciul Public de salubritate le dă potrivit 
contractului. Nu le dă că am votat noi ceva acum. Iar noi votăm acum o prevedere din 
contract, care s-a activat, pentru Serviciul Public de Salubritate, pentru nimeni 
altcineva. Regula jocului la deszăpezire o stabileşte Serviciul Public de Salubritate în 
funcţie de ce hotărâm noi aici. Stabileşte şi în funcţie de necesităţile de pe teren. 
Acestea sunt cele două aspecte. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Am votat şi noi ca la Pralament cu scăderea TVA-ului. Ne-am sesizat când este 

vorba de deszăpezire asupra faptului că am aprobat tarifele la punctul 8. Să vedem dacă 
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va fi promulgată această hotărâre. Totuşi, n-am înţeles explicaţiile în condiţiile în care 
utilajele sunt în stend by.  Costul lor a crescut cu 30%. Asta chiar nu reuşesc să înţeleg, 
motiv pentru care mă voi abţine la acest punct.  

          Dl. Nedelescu: 
          A mai fost introdus în discuţiile care au avut loc, un indicator de creştere a preţului. 

S-a zis amortismentul. Uitaţi-vă pe situaţie şi veţi vedea că în majoritatea situaţiilor este 
prevăzut „fără amortisment”. De ce să introducem amortismentul în calcul la creşterea 
preţului, când în majoritatea situaţiilor se specifică „fără amortisment”.   

          D-ra Predescu: 
          Faptul că am votat la punctul 8 un tarif nu înseamnă că nu se poate reveni asupra lui. 
          D-na Secretar: 
          După ce aţi adoptat o hotărâre în unanimitate, nu se poate reveni asupra ei. Când vă 

exprimaţi votul? 
          Dl. Răducănoiu: 
          Discuţia rămâne deschisă. Este similitudinea perfectă cu ceea ce s-a votat în 

Parlament, reducerea TVA-ului la produsele alimentare.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 
combaterea poleiului, pentru iarna 2010 - 2011, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Serviciul Public de 
Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 7 
abţineri (Nedelescu, Pîrvuleasa, Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Magla, 
Ştefârţă). 

 
 

12. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de 
imobil, pentru Stănculeasa Cristinel. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă retragerea atestatului de administrator de imobil, dl-ui Stănculeasa 

Cristinel. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2004 referitoare la aprobarea 
listei cu persoanele atestate ca administrator de imobil. 

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.10.2010                                                                  17                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.9/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ITINERIS MEDIA S.R.L. 

D-na Secretar: 
Potrivit avizului de la comisia juridică, au fost două variante care se supun discuţiei 

dvs., în sensul ca durata pentru care se  prelungeşte să fie ori până la sfârşitul 
mandatului, ori până la aprobarea unui regulament privind publicitatea, dar nu mai 
târziu de şase luni, executivul menţinându-şi propunerea făcută prin proiect. 

 Dl. Badea: 
 Am înţeles că executivul doreşte în continuare contract pe 5 ani. Deci nu a luat în 

considerare ceea ce noi am propus în cadrul  comisiei juridice. Este în regulă. Păi atunci 
o să fac referire la punctele 13, 14 şi 15 care vizează asocierea dintre Consiliul local 
Municipal şi trei firme care activează în sectorul media şi care doresc să prelungească 
aceste contracte pe  această perioadă de cinci ani pentru panouri publicitare. N-o să fac 
referire la temeiul juridic pentru că eu cred că este art. 45 alin. 2 lit. f şi care spune că se 
poate trece acest proiect cu 14 voturi, deci nu cu 18, dacă arm fi fost alin. 3. În schimb, 
mă voi referi la aspectul de oportunitate şi îi rog şi pe colegii de la PDL  care pot să 
treacă acest proiect fără nici un fel de problemă, să asculte, dacă doresc, ceea ce eu am 
făcut ca analiză economică. De exemplu, la punctul 13 S.C. Itineris are 34 de panouri 
publicitare care însumează 270 mp de expunere. Pentru 2009, din calculele pe care le-
am făcut, a reieşit un preţ de 28 lei/mp/lună, iar în 2010 au plătit 21 lei/mp/lună. La 
punctul 14, firma Ultravision are 15 panouri publicitare care însumează 169 mp de 
expunere şi pentru care în 2009 au plătit 10 lei/mp/lună, iar în 2010 8 lei/mp/lună. La 
punctul 15 firma New Age care are şi cele mai multe panouri publicitare 48, însumează 
o suprafaţă de expunere de 595 mp pentru care au plătit pe mp/lună în 2009 – 19 lei şi 
2010 – 16 lei. Am făcut această analiză pentru a arăzta că există diferenţe mari între 
cele trei firme raportat la mp pe care îl plătesc către Consiliul Local. Mă refer din punct 
de vedere al sumei. Consider că perioada de 10 ani de asociere este foarte mare, şi o 
prelungire cu încă 5 ani este deja foarte mult. Atunci să le dăm din tată în fiu să le 
preia, că nu are rost să le mai scoatem vreodată din asociere. Totodată cred că s-a 
scăpat din vedere hotărârea 955/2004 care priveşte organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare în domeniul public şi privat în interes local şi care 
spune la art. 43 alin. 3 “atribuirea spaţiilor de publicitate se face anual, prin organizare 
de licitaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare”. Deci pe aceste contracte de 
asociere suntem cam pe lângă lege din 2004, iar noi în 2005 am prelungit cu încă cinci 
ani.  Îmi aduc aminte că prin act adiţional aceste societăţi aveau obligaţia ca atunci 
când încep o campanie de publicitate pe o anumită temă, să vină să ceară aprobarea 
comisiilor III şi IV ale Consiliului Local Municipal, lucru pe care nu l-au făcut 
niciodată. Consider că ar fi corect ca aceste contracte de asociere pe panouri publicitare 
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să fie scoase la licitaţie transparent, dând posibilitatea şi altor firme să vină la licitaţie. 
Este un punct de vedere. Vă mulţumesc. 

D-ra Predescu: 
La comisia juridică s-au propus aceste variante. Cel puţin a doua variantă astfel cum 

a fost expusă de secretarul municipiului, legată inclusiv de termenul prevăzut în 
hotărârea guvernului care priveşte acest regulament cadru, act normativ cu caracter 
general căruia trebuie să ne supunem şi noi. Este foarte adevărat că aceste contracte de 
asociere au fost încheiate în anul 2000 şi iniţial ele au prevăzut un termen de cinci ani. 
Noi nu mai putem să reţinem acest termen de cinci ani dacă modificările legislative 
ulterioare au alte prevederi.  Pe de altă parte, este o discuţie care se reia de această dată, 
cu privire la Regulamentul de Urbanism. Ori prin Regulamentul de Urbanism urmează 
a se da o reglementare generală atât amplasamentului cât şi condiţiilor de amplasament. 
De aceea, varianta propusă de comisia juridică cu termenul de şase luni, cel mai 
îndelungat, dar are în vedere mai întâi adoptarea regulamentului de urbanism, pe de o 
parte  ne obligă să definitivăm acest regulament, iar pe de altă parte, ne încadrăm şi în 
termenul legal. Cât priveşte scoaterea la licitaţie, este o măsură atât legală, cât şi 
oportună pentru funcţionarea administraţiei publice locale. În ceea ce priveşte 
conţinutul actului, trebuie să avem în vedere  că el produce efecte economice, ca atare 
efecte cu caracter patrimonial. Este un act de asociere cu o persoană juridică română, 
dar atâta timp cât din obligaţiile prevăzute în contract, autoritatea locală se simte 
grevată în exerciţiul dreptului de proprietate şi rămâne grevată, pentru că pe perioada 
asocierii nu poate să dea altă folosinţă terenului pe care sunt amplasate aceste panouri, 
este discutabil în continuare şi temeiul în ceea ce priveşte condiţia de vot şi anume art. 
45 alin. 3. Acestea sunt problemele asupra cărora trebuie să discutăm acum şi cred că 
problema pusă de comisia juridică este legală, iar, pe de altă parte, îndeplineşte şi 
condiţiile oportunităţii. 

 Dl. Giurgiu: 
Eu vreau să vă spun ca şi secretar al comisiei juridice că domnişoara n-a fost ieri la 

şedinţă. L-aş fi ascultat pe dl. Răducănoiu cu cea mai mare plăcere.   
 Dl. Răducănoiu: 
Ca buni colegi, indiferent din ce partid facem parte, avem  obligaţia cel puţin la 

nivelul entităţii, respectiv comisiei din care facem parte, să ne informăm reciproc şi 
confirm faptul că avizul în unanimitate la comisia juridică a fost dat pe acest 
amendament ca să se prelungească contractul de asociere  până la elaborarea 
regulamentului de urbanism, dar nu mai mult de şase luni, urmărind împuşcarea a doi 
iepuri. Să facem şi acel regulament despre care se tot vorbeşte de multă vreme şi să 
intrăm şi din acest punct de vedere în legalitate privind asocierea. Au fost două opinii 
aici din punct de vedere al temeiului juridic, îl susţin pe cel care se găseşte în conţinutul 
art. 45 lit. 3 pentru că este vorba de patrimoniu, pe când la art. anterior invocat ca şi 
când n-ar fi nevoie de 2/3 pentru  a trece aceste proiecte, se poate face asociere fără să 
fie implicat patrimoniul. Cred că este lesne de înţeles din acest punct de vedere, iar 
celelalte prevederi invocate cred că cel puţin nouă, consilierilor PSD, ne dau 
convingerea să nu fim de acord decât în forma amendată la comisia juridică cu aceste 
proiecte de hotărâre.  
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Dl. Viceprimar Dincă: 
Tot în principiul bunei informări a colegilor, am fost informat de cele două 

propuneri şi am fost informat că nu a fost nici un vot în unanimitate pentru că erau două 
propuneri, iar fiecare dintre ele o excludea pe cealaltă. Erau pe acelaşi principiu, dar nu 
puteau două propuneri care privesc probleme şi poziţii diferite, să primească ambele 
unanimitate. Legat de oportunitate, aş vrea să vă reamintesc un proiect de hotărâre de 
acum trei luni de zile, în care am fost în situaţii contradictorii cu aceiaşi colegi, dar 
poziţiile antagonice erau diferite.  Ca reprezentant al executivului propuneam să 
acceptăm  renunţarea uneia dintre societăţile de  publicitate stradală la un număr de 
panouri publicitare, apoi să le scoatem la licitaţie, dar a trecut ceva vreme şi nu s-a 
interesat nimeni din lumea media publicitară de aceste panouri, iar eu am susţinut că 
este bine să-i lăsăm să renunţe pentru că erau într-o situaţie în care nu mai făceau 
publicitate, iar pe de altă parte, cam aceiaşi colegi au spus că nu pentru că trebuie să ne 
dea bani până la sfârşitul mandatului. Poate câştigă altcineva licitaţia cu un preţ mai 
bun. Din păcate, n-a venit nimeni, deci legat de licitaţie, de preţuri mai bune, de 
oportunităţi de a aduce mai multe firme, vă informez că n-a venit nimeni în a solicita 
aceste spaţii şi vă mai informez că sunt minim şapte firme de publicitate în Craiova. 
Repet, minim. Cu privire la diferenţa de preţuri între ei, este evidentă. Cred că ar fi fost 
ceva în neregulă să nu existe diferenţă de preţuri, pentru că unii au panouri mai multe în 
centru, unde cerinţa este mult mai mare, iar alţii au panouri mai la periferie unde cerinţa 
este mult mai mică.  Cu siguranţă că obţin venituri mai mici. Vreau să vă mai aduc 
aminte un lucru legat de publicitate. Dl. Răducănoiu a fost extraordinar de perseverent 
şi minuţios şi trei şedinţe de consiliu la rând, la interpelări, a solicitat pe lângă altele să 
dispară şi acele imagini de pe panourile publicitare, unele care erau chiar aici în centru, 
panouri publicitare care conţineau mesaje de campanie electorală. Singura mea 
explicaţie atunci a fost să întoarcă invers acele panouri, că timp de 3-4 luni de zile n-au 
avut contracte de închiriere, n-au avut ce să pună pe panouri, au simţit din plin criza. Şi 
acum mai sunt panouri care, dacă ne ducem aproape de ele, vedem că practic, ele sunt 
întoarse invers şi sunt trecuţi anumiţi candidaţi şi anumite mesaje din campaniile 
electorale. Legat de preţuri, este absolut în neregulă să aibă toţi acelaşi preţ pentru că au 
venituri diferite şi preţuri diferite pe care trebuiesc să le facă. Nu vreau să le fac 
reclamă, le-aţi făcut dvs. şi ar trebui să vă mulţumească pe tema asta că le-aţi enunţat, 
dar imediat după ce aţi venit cu această cerere, eu am fost cel care am sunat la Direcţia 
de Taxe şi Impozite şi primul lucru care i-am întrebat a fost dacă au plătit până la 
ultimul leu.  Au spus: nu numai că au plătit până la ultimul leu, dar sunt extrem de 
serioşi, iar sumele pe care le-au plătit, ar fi trebuit, dacă tot ne-am informat fiecare, să 
le enunţăm, cam cât, nu pe metru pătrat ci suma totală pe fiecare an cât s-a plătit pe 
aceste contracte. Repet, dacă cineva vrea să vină la licitaţie, avem zone în care s-a 
renunţat la panourile publicitare şi putem face licitaţie pe ele. Mai sunt şi altele care au 
fost scoase la licitaţie, au fost câştigate apoi n-au mai vrut să facă contractul pentru că 
este piaţa jos pe toată media. Aceasta este singura explicaţie legată de oportunitate. Şi 
am adus puţin discuţia în timp, nu mult, trei-patru luni de zile, în care să vă fac o 
imagine legată de  oportunitatea acestui proiect. De aceea, îl menţin şi vă mai aduc 
aminte un lucru legat de taxe că aici este vorba de bani, şi foarte bine că s-a discutat de 
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bani că  trebuie să fim foarte atenţi cu câţi bani câştigăm în sensul că trebuie să ne 
uităm să câştigăm cât mai mulţi bani, dar nu pe spinarea cetăţenilor Craiovei. Când s-a 
dezbătut şi s-a dezbătut foarte civilzat şi relaxat şi foarte atent proiectul cu taxele pentru 
anul viitor, tot pe agenţi economici şi era vorba de hoteluri şi restaurante, dl. 
Răducănoiu a venit cu o propunere cât se poate de corectă. În perioadă de criză, dacă 
măreşti preţurile sau încerci să pui un bir care să îi ducă la pământ, este clar că nu ai 
cum să spui că susţii acel domeniu sau că acel domeniu este mai eficient, dacă tu îi pui 
mai multe taxe. Cred că trebuie să ne gândim la aceste aspecte, iar eu cred că indiferent 
care din variante le-am fi aprobat, n-am fi câştigat pentru că acesta este scopul acestei 
discuţii, n-am fi câştigat bani în plus. Ţinta noastră este să luăm mai mulţi bani din 
publicitate.  

Dl. Badea: 
Dl. viceprimar are dreptate, argumentele dânsului sunt întemeiate. Nu pot înţelege 

că aceste contracte de asociere sunt deja de 10 ani întocmite şi dumnealor mai cer încă 
5 ani.  Vorbim de peste 100 panouri publicitare în zonele cele mai bune. Din punctul 
meu de vedere este normal ca aceste panouri să fie scoase la licitaţie în acest moment, 
să facem publică intenţia de-a fi scoase la licitaţie şi eu sunt sigur că vor veni şi alţii 
care vor fi interesaţi.  În cazul în care, cum zice dl. Viceprimar, n-au venit sau nu vin la 
licitaţia respectivă, dumnealor au posibilitatea să şi le reia din nou, respectând toate 
legile în vigoare, cu atât mai mult cu cât  hotărârea 955 stipulează clar că trebuie să 
afcem licitaţii anual. Dacă cumva a fost abrogată această hotărâre, suntem în culpă încă 
din 2005 când nu trebuia să facem prelungirea aceea.  

Dl. Răducănoiu: 
Sunt adeptul respectării ad literam a regulilor, în cazul de faţă Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local. Am luat cuvântul pe acest subiect, am 
cerut a doua oară în virtutea unui drept la replică, dar care, de fapt, nu este o replică, 
însă uzez de acest drept numai, pentru a  clarifica unele lucruri. Iată consecinţafaptului 
că nu se respectă regulamentul în condiţiile în care la fiecare punct de pe ordinea de zi, 
preşedintele comisiei avizate sau comisiilor avizate, când este vorba de mai multe, să 
prezinte raportul. Atunci lucrurile sunt foarte clare, eu am mare încredere în  preşedinţii 
de comisii, în lipsa acestora în secretari, pentru că de aceea i-am ales. Iată neînţelegerea 
care rezidă şi care ajunge ca informaţie diferită însă în conţinut, atât la d-ra Predescu, 
colega mea, cât şi la dl. Viceprimar Dincă, care ieri nu au fost la comisie. Or fi fost la 
miting, or fi fost în altă parte,  cu treburi, este problema dumnealor, asta ca să fac o 
glumă. Comisia juridică nu putea să vină cu două propuneri diferite ca şi amendament, 
şi martori îmi sunt colegii, preşedintele şi secretarul, pentru că eu mizez pe buna 
dumnealor credinţă, în condiţiile în care am vorbit de regulament, am vorbit că nu mai 
mult de şase luni şi în unanimitate am fost de acord cu acest amendament. Este foarte 
adevărat că d-na secretar a venit în completare că era o reglementare. S-ar putea şi până 
la sfârşitul mandatului cu care nu am fost de acrd. Deci amendamentul nostru acesta 
este: până la elaborarea regulamentului, dar nu mai mult de şase luni. În cazul în care 
colegii mei din comisie care au responsabilitate, nu confirmă ca fiind veridice cele 
spuse de mine, mă determină să vin de fiecare dată cu un reportofon pentru că proces-
verbal la comisie mai greu este de făcut şi cu atât mai mult cu cât la comisia juridică 
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absolut toate punctele de pe ordinea de zi le luăm în analiză.  Cred că sunt suficiente 
argumentele pe care le-am adus noi.  Dacă iniţiatorul, dl. Viceprimar, îşi menţine 
proiectul iniţial, vom fi împotrivă. 

D-ra Predescu: 
Pentru că mi s-a rostit numele şi nu-mi face nici o plăcere, dar trebuie să lămuresc 

lucrurile, starea sănătăţii mele ieri nu mi-a permis fizic să mă deplasez, dar eu nu 
înţeleg, morala creştină spune că nu trebuie să doreşti răul nimănui. Nu înţeleg de ce se 
pune în discuţie această chestiune azi. M-am informat de la dl. Răducănoiu asupra 
tuturor discuţiilor şi studiind toate punctele de pe ordinea de zi, pot să iau cuvântul în 
raport de legalitate, problemele de legalitate şi oportunitate pentru fiecare dintre ele 
pentru că am această calitate de  consilier în continuare. 

Dl. Cherciu: 
În spiritul adevărului, pentru că s-a invocat aici prezenţa celorlalţi colegi în comisia 

juridică de ieri, mă simt dator să expun adevărul aşa cum l-am înţeles eu. Discuţia de 
ieri a invocat un principiu care mie personal mi s-a părut foarte corect, anume că ştim 
cu toţii, există un angajament al d-lui arhitect şef al municipiului că într-un timp 
rezonabil va fi redactat un regulament privind tot ce înseamnă publicitate pe teritoriul 
municipiului Craiova. Este un adevăr cu care toţi am fost de acord şi acesta este 
motivul că odată invocat ieri, mi s-a părut că aceste contracte trebuie să prevadă această 
clauză, adică un termen limită până la elaborarea acestui regulament. Tot în această 
comisie s-a dat un aviz favorabil legat de supunerea în plen a unor amendamente. 
Amendamentul se referea într-adevăr la supunerea spre dezbatere privind această 
precizare până la elaborarea regulamentului, dar nu mai mult de şase luni. În acest 
spirit, pe de altă parte eu am interpretat încă o dată acest termen de şase luni nu ca o 
limitare ci ca un termen pe care îl oferim d-lui arhitect în a elabora acest regulament. 
Termenul, că era şase luni, că era un an,  încă o dată nu avea legătură cu durata pe care 
dânşii o mai au la dispoziţie, ci se referea la timpul pe care noi îl oferim până la 
redactare. Acestea fiind zise, eu personal v-aş supune atenţiei un amendament care, pe 
de o parte să prevadă acest termen limită până la elaborarea regulamentului, dar nu mai 
mult de cinci ani, adică să oferim totuşi şi acest termen limită care a fost prevăzut iniţial 
în proiectul înaintat de executiv. 

D-na Secretar: 
Vă rog să-mi permiteţi să fac câteva aprecieri legate de condiţiile de legalitate care 

au fost invocate. Nu reiau discuţiile dintre dvs., aceste două propuneri le-am reţinut. 
Am reiterat şi atunci, reiterez şi acum, am spus poziţia executivului este de menţinere. 
Am spus-o şi atunci, o spun şi acum şi am prezentat exact cele două propuneri făcute de 
dl. Badea şi de dl. Consilier Răducănoiu.  Vreau să vă reamintesc acum cu privire la 
temeiul legal şi fac o apreciere  legată mai mult de condiţia de legalitate pe care o susţin 
în continuare ca fiind alin. 2 şi vă explic de ce. Asocierea a fost făcută pe temeiul Legii 
69/1991, un text special care ulterior a fost modificată şi aprobată printr-un alt act 
normativ.  Actul normativ în fiinţă, Legea 215/2001, are temei separat pentru asociere, 
fără a distinge obiectul pe care aceasta îl are.  Ca atare, noi nu putem, pe durata 
derulării unui contract să propunem un alt temei legal şi să reluăm procedura de 
adoptare în consiliul local pe alt temei. Este motivul pentru care contractul fiind acelaşi, 
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cu aceleaşi clauze şi pe aceeaşi condiţie de legalitate, să menţinem temei art. 45 alin. 2. 
Mă duc mai departe pe condiţia de legalitate şi răspund d-lui Badea că nu am încălcat 
HG 955. Acolo se spune că se pot înfiinţa servicii publice de administrare a domeniului 
public şi privat, iar autoritatea locală nu a mai avut nevoie să înfiinţeze, întrucât are 
două servicii publice cu asemenea obiect: RAADPFL şi SP Salubritate. Dacă verificaţi 
cele două activităţi ale lor,  se suprapun pe acest serviciu public. Există, într-adevăr, 
autorităţi locale care nu aveau asemenea servicii, deci noi având asemenea servicii, nu a 
mai fost nevoie să înfiinţăm un alt serviciu de administrare a domeniului public şi 
privat. Nu am încălcat nici o lege. 

Cu privire la elementul de legalitate  privind durata, urmează să apreciaţi dvs. în 
Consiliul Local.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre, aşa cum a fost înscris pe ordinea de zi. Cine este 

pentru?                                                  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 30.11.2015, a 

duratei  contractului de asociere nr.9/2000, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C “ITINERIS MEDIA” S.R.L., având ca obiect 
amplasarea şi exploatarea în comun a mijloacelor de afişaj, publicitate şi 
reclamă. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr. 9/2000. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2000.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C 
„ITINERIS MEDIA” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Nedelescu, 
Pîrvuleasa, Ştefârţă, Badea). 

  
 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.10/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ULTRAVISION 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 5 ani, respectiv până la 30.11.2015, a 

duratei  contractului de asociere nr.10/2000, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C “ULTRAVISION” S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a mobilierului urban, purtător de reclamă, amplasat pe 
domeniul public şi privat al municipiului Craiova. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.10.2010                                                                  23                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr. 10/2000. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 132/2002.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C 
„ULTRAVISION” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Nedelescu, 
Pîrvuleasa, Ştefârţă, Badea). 

 
 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
NEW AGE ADVERTISING AGENCY 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 5 ani, respectiv până la 30.11.2015, a 

duratei  contractului de asociere nr.11/2000, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C “NEW AGE ADVERTISING AGENCY” S.R.L., 
având ca obiect exploatarea în comun a mobilierului urban, purtător de reclamă, 
amplasat pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr. 11/2000. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 96/2002.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C „NEW 
AGE ADVERTISING AGENCY” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 9 
voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Nedelescu, 
Pîrvuleasa, Ştefârţă, Badea). 

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

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

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au 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. 

          Dl. Marinescu Dorel: 
          Pentru următoarele cereri să se prezinte şi un certificat de la Oficiul Registrului 

Comerţului privind punctele de lucru deschise la acele locaţii. În plus de asta, aş avea o 
propunere de modificare în ceea ce priveşte hotărârea. În conţinutul contractului, pe 
lângă „se interzice subînchirierea”, să se adauge şi „se interzice subînchirierea fără 
acordul prealabil al consiliului”. Pentru că foarte mulţi sunt în neînţelegere, au înţeles 
majoritatea că nu vor mai putea să subînchirieze sau să  cesioneze în nici un fel. Cred 
că este binevenită o completare de două cuvinte. Fără acord prealabil. 

          D-na Secretar: 
          Suntem de acord că dacă nu introduceam clauza propusă de dvs. şi rămâneam în 

vechea noastră formă, era foarte bine. Subînchirierea se face numai cu acordul 
autorităţii locale. Introducând forma propusă de dvs., ne întoarcem la cealaltă. O 
acceptăm.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. Consilier. Cine 

este pentru? 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 

din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, până la 01.08.2012, 
pentru terenurile prevăzute în anexa nr.1 şi respectiv până la 01.04.2011, pentru 
terenurile prevăzute în anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractelor prevăzute la art. 1, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală 
având dreptul să dezafecteze terenul închiriat ocupat de investiţiile realizate şi 
să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a 
locatarului. 

Art.4. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1,  pentru anul 2010, se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, 
urmând a fi actualizat conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.5. 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.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004, 280/2005, 335/2005 şi 
376/2005. 

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere 
care au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova şi a duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la 
nivel naţional. 

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

          Dl. Marinescu Dorel: 
          Cu acelaşi amendament. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 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 pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 
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Art.3.  Se interzice subînchirierea sau cesiunea cu alte persoane fizice sau juridice, fără 
acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractelor 
prevăzute la art. 1, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia 
instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală având dreptul 
să dezafecteze terenul închiriat ocupat de investiţiile realizate şi să dispună 
aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a locatarului. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1 
şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect modificări ce privesc componenţa familiei, modificări ale 
clauzelor de reziliere a contractului, modificări referitoare la obligaţiile 
chiriaşului şi modificări referitoare la clauzele speciale ale contractelor. 

Art.6.  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.  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38412/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Ţenea Cojan Vera. 

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 contractului de concesiune nr.38412/2006 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str.Horia, nr.5, cu 2 ani şi 4 luni, respectiv până la data de 30.04.2013.  

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 Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.520/2009 şi nr.2/2010. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Ţenea Cojan Vera 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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20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.309/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Matei 
Alin. 

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 încetarea contractului de concesiune nr.309/2010, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Matei Alin, ce are ca obiect terenul 
situat în municipiul Craiova, str. Peneş Curcanul, nr. 8A, aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 338/2009. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 338/2009 şi nr.475/2009. 

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

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.92/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MARICA IMPEX 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 cedarea obiectului contractului de concesiune nr.92/1996, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MARICA IMPEX S.R.L, 
către S.C. NYKY-MAR S.R.L., referitor la terenul în cotă indiviză în suprafaţă 
de 5,96 mp, aferent spaţiului comercial nr.2, situat în cart.Craioviţa Nouă, 
bl.317 a,b.     

Art.2. Redevenţa aferentă terenului care face obiectul contractului de concesiune nr. 
92/1996 va fi renegociată, având ca preţ de pornire nivelul taxei stabilit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, referitoare la 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractualui de concesiune nr.92/1996. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/1995. 
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico–Financiară, S.C. MARICA 
IMPEX S.R.L şi S.C. NYKY-MAR S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii, a 
unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în Piaţa Valea Roşie. 

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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a 

terenului în suprafaţă de 39,27 mp., care aparţine domeniului public  al 
municipiului Craiova, situat în Piaţa Valea Roşie, în vederea amplasării unui 
spaţiu comercial cu caracter provizoriu, identificat conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în vederea închirierii 
bunului identificat la art.1, conform anexelor nr.2 şi nr.3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.64 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 privind 
impozitele şi taxele locale. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor  Craiova să desemneze comisia de evaluare a ofertelor şi să 
semneze contractul de închiriere. 

Art.5. Serviciului Public Administraţia Pieţelor  şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, 
iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor 
pentru persoanele şi/sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate 
din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2010. 

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  constituirea fondului de locuinţe destinat  închirierii persoanelor 

şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, conform  anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista de repartizare a locuinţelor pentru persoanele şi/sau familiile 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură 
foştilor proprietari, pe anul 2010, prevăzută în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Lista de repartizare va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova şi pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova. 

Art.4.  Împotriva listei de repartizare se poate face contestaţie la instanţa de contencios 
administartiv competentă, potrivit legii. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către 
Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană 
Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, 
nr.13, etaj şi pod. 

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

          Dl. Răducănoiu: 
          Faţă de acest punct de pe ordinea de zi am avut o anume poziţie cu o explicaţie şi în 

comisia juridică şi voi relua. Avem la dispoziţie la acest punct un material elaborat 
profesionist, chiar la nivel de detaliu, făcut de autorităţile implicate, în mod special 
RAADPFL, dar şi aparatul de specialitate al primăriei. Sigur, nu sunt ipocrit ca să pun 
întrebarea: cine este UNPR? Pentru că am citit în proiectul de hotărâre. Altfel, pe de 
rost, nu puteam să traduc iniţialele. Vreau să vă aduc la cunoştinţă faptul, dacă mai este 
nevoie, că în Consiliul Local există reprezentanţii a trei partide politice: PDL, PSD şi 
PNL. Din documentarul pus la dispoziţie fiecărui consilier, probabil dacă aţi avut 
răbdare, aţi constatat şi dvs. că aceste formaţiuni politice au depuse cereri pentru a 
obţine spaţiu în vederea funcţionalităţii lor, de mai multă vreme. Faptul că nu a fost 
rezolvată problema spaţiului şi este obligaţia exclusivă a autorităţii locale, respectiv a 
primăriei,  în limita posibilităţilor, că unde nu este , sau de unde nu este, nici Dumnezeu 
nu are pretenţii, însă mi se pare incorect ca aceste formaţiuni, dar nu vorbesc în dreptul 
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celorlalte, am să vorbesc în dreptul PSD, organizaţia judeţeană, vrem, nu vrem, trebuie 
să recunoaştem, cea mai mare organizaţie de partid din Dolj, nu are sediu. N-a avut 
sediu această organizaţie judeţeană niciodată, că aşa a fost să fie. N-am fost în stare nici 
când eram la putere să ne atribuim un spaţiu. Că ştiţi cum este proverbul: Cine împarte, 
parte îşi face. N-am aplicat acest proverb, din păcate, şi am stat pe la alţii. Acum 
suntem în prag de evacuare pentru că această clădire în care ne-am desfăşuart vremelnic 
activitatea, aparţine Ministerului Culturii şi pe un proiect european, va fi introdusă în 
consolidare şi renovare. Este foarte adevărat că sunt adeptul principiului pe care l-am 
mai explicat aici: “Este loc pentru toată lumea”.  În virtutea acestui proverb, evident că 
este loc şi pentru UNPR şi celelalte formaţiuni 8 – 10 care au solicitat de-a lungul 
timpului şi cererile sunt în vigoare, pentru obţinerea unui spaţiu în vederea desfăşurării 
activităţii acestora. Dar ce m-a oripilat cel mai mult, motiv pentru care noi ne vom 
abţine la acest proiect de hotărâre,  este faptul că la autoritatea locală, respectiv 
executivului Craiovei, i-a fost adresată o scrisoare de la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, sub semnătura unui domn secretar de stat privind exercitarea unei atribuţii 
exclusive a executivului, aşa cum spuneam, respectiv Primăriei Municipiului Craiova. 
Să înţeleg că Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi formează celule de partid? De 
aceea am zis să ne abţinem să mai aştepte că poate vine o scrisoare şi de la Ministerul 
Apărării Naţionale, o scrisoare de la Ministerul de Externe şi atunci, fiind documentarul 
beton, evident că suntem “obligaţi” să satisfacem această doleanţă. Chiar este ridicolă 
această adresă oficială sub semnătura unui secretar de stat.  Se adresează d-lui Dincă 
Mărinică, Primarul Municipiului Craiova.  M-am oprit, fără comentariu, la nivelul unui 
secretar de stat. Deci nu ştie cui se adresează.  Cel puţin formal, trebuia să procedeze 
corect, aşa cum şi dispoziţiile de convocare a şedinţelor semnate de dl. Viceprimar, sunt 
ca la carte. 

          A doua chestiune că UNPR ne-a făcut cunoscut faptul că până în prezent filialaDolj 
reprezentată de dl. Preşedinte interimar Ghenoiu Mihail, nu dispune de un sediu în 
vederea desfăşurării activităţii la nivelul municipiului Craiova. M-am interesat la 
Serviciul Public  Comunitar de Evidenţă a Persoanei şi am constatat că nu există nici un 
domn Ghenoiu Mihail. În paragraful următor se invocă prevederile art. 21 alin. 1 din 
legea 334/2006 care nu ştiu de ce se invocă pentru că sunt convins că executivul 
primăriei cunoaşte aceste prevederi şi sunt în exclusiva competenţă a acestuia şi nu a 
altora, a unor instituţii ale statului ca să facă imixtiuni din acest punct de vedere.  

          Ultima chestiune cu care închei, paradoxal, nu este în documentar cererea partidului 
respectiv. Să înţeleg că această adresă de la Ministerul Administraţiei şi Internelor ţine 
locul? 

         D-ra Predescu: 
        Cu privire la repartizarea acestor spaţii se mai pune o problemă, a vechimii cererilor şi 

dacă cel care solicită atribuirea spaţiului insistă în cerere. Ori chiar din conţinutul 
raportului întocmit de executiv pentru a promova acest proiect, rezultă că cea mai veche 
cerere, uitându-ne la date, şi care este şi actuală pentru că este repetată în fiecare an, ca 
atare, nevoia persistă şi nu s-a rezolvat, este a Organizaţiei Judeţene Dolj a PSD. Mai 
sunt două cereri din 2006, dar nu se mai insistă în ele. Restul cererilor sunt mai noi, 
după 2006 încoace. Nu se înţelege de ce acestei cereri atât de vechi  timp de patru ani 
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nu i s-a putut da curs, iar unei cereri care este şi informă din luna precedentă, are doar 
vechimea de o lună, i se  dă curs. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
           În primul rând  să spunem lucruri foarte punctuale. Sediul care este propus a se da 

UNPR, a fost al PSD şi s-a renunţat la el.  Cererea pe care o are UNPR, eu m-am uitat 
pe ea, are 5-6 luni de când insistă în ea.  Este prima dată când văd acea adresă şi vă cred 
tot ce scrie în ea.  N-am cicit-o niciodată, aşa că nu m-a influenţat în nici un fel adresa 
de la Ministerul Adn'ministraţiei şi Internelor. Repet, cred că ar trebui să apreciem 
sinceritatea  faptului că au fost depuse toate documentele ca să vadă toată lumea despre 
ce este vorba.  Sediul respectiv ţin minte că s-a renunţat la el, am şi întrebat de ce 
colegii de la PSD au renunţat la acest sediu. Pentru că este în gang, pentru că nu are 
vizibilitate, pentru că nu este de rangul PSD-ului acest sediu. Cei de la UNPR au 
insistat şi au spus că au nevoie de un sediu, au şi grupuri parlamentare, au şi 
parlamentari, au spus că vor să deschidă acolo şi cabinete parlamentare. Se va spune că  
n-au canddat nici unii aici în Craiova. Avem cabinete parlamentare cu sedii date de 
acest consiliu colegilor de la PSD care sunt deputaţi şi senatori şi care nu au candidat  
în Craiova, deci nu au colegiu în municipiul Craiova.  Legat de acest sediu nu am auzit 
pe niciun consilier spunând că îl vor pe acesta.  Cererea noastră dacă nu există un alt 
spaţiu care să poată fi dat acum, noi îl vrem pe acesta. Eu înţeleg că pe această latură 
PSD este în concurenţă cu UNPR din punct de vedere politic. Doar înţeleg nu am de 
făcut alte aprecieri.  Din punct de vedere al acordării sau neacordării unui sediu unui 
partid politic, asta este o apreciere subiectivă a fiecăruia dintre noi. Dacă ne uităm pe 
această listă pe care v-am depus-o, veţi vedea că anumite partide  nici nu prea mai 
există pentru că noi am trimis acum două luni de zile la Autoritatea Electorală o adresă 
în care să ne spună dacă anumite partide există pentru că eu n-am auzit niciodată de ele, 
şi, din păcate, nici până astăzi nu mi-a venit un răspuns.  Repet, nu de partidele 
parlamentare, nu de cele arhicunoscute, de anumite partide care se numesc Partidul X şi 
vreau sediu. Să vedem dacă mai există pentru că  în ultimii patru ani a fost o succesiune 
de legi în care au spus că trebuie să-ţi reînnoieşti numărul de membri, trebuie să vii să 
faci dovada din nou la tribunal, să fie reactualizat, ş.a.m.d. După cum vedeţi, cererile 
sunt vechi şi de cinci ani, iar în această perioadă putem să ne uităm la cei care şi-au 
depus candidaturile de-a lungul vremii, să vedem ce partide au candidat şi ce partide 
solicită. Este la latitudinea fiecăruia dintre consilieri, sper să nu existe un vot  politic la 
acest capitol, chiar dacă este vorba de un alt partid concurent nouă, tuturor, nu numai 
PSD-ului că fiecare va lua voturile care crede de cuvinţă cetăţeanul că trebuie să le dea 
şi sper să fie un vot de respect reciproc între noi toţi, cei care vrem să mai facem şi 
politică.   

           Dl. Răducănoiu: 
           Repet încă o dată. Probabil faptul că am explicat mai mult, a trecut neobservată 

observaţia potrivit căreia, şi nu abdic  de la acest principiu “Este loc pentru fiecare” şi 
sunt de acord să coabităm.  Nu se pune problema de vot politic că nu se ştie. Poate şi eu 
sau altul dintre noi, după ce îşi cristalizează foarte bine convingerile, se duce la UNPR. 
Este dreptul fiecăruia, însă ca principiu nu pot să fiu de acord. Sunt multe hârtii care vin 
la dvs., dl. Viceprimar. Adresa oficială de la ministerul Administraţiei şi Internelor este 
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înregistrată la primărie sub nr.113351/13.08.2010. Are şi o rezoluţie. Acum eu nu ştiu 
semnătura indescifrabilă, fie a dvs. fie a d-lui viceprimar Sas  pe care scrie: dl. 
Vanghelie, dl. Agapie, repartizată. Este o adresă oficială, există în carne şi oase. Acest 
fapt ne-a determinat pe noi, pornind de la principii, că nu trebuie să admitem aşa ceva 
în România, ca o instituţie a statului, ce legătură are cu viaţa politică a unui partid? Ca 
să i se atribuie spaţiu. Asta este trafic de influenţă, este abuz în serviciu sau este prostie 
din partea celor care procedează aşa?                 

          Este adevărat că acest spaţiu a aparţinut PSD – Organizaţiei de Tineret şi nu era 
suficient nici pentru această organizaţie, practic l-am plătit degeaba, să fim sănătoşi, 
asta este. Organizaţia PSD Dolj are nevoie de un spaţiu de peste 500 mp. Asta este, 
până se subţiază atât avem nevoie la ora actuală.  Mă scuzaţi dacă v-am inoportunat, 
constat că trebuie să închei. 

          Dl. Marinescu Nicolae: 
         Dacă au trimis hârtia aia, cred că este vorba de prostie, ca să fie treaba clară. Ce s-o fi 

amestecând şi de ce  şi în scris îmi este greu de înţeles, nici nu cred că o să reuşesc 
vreodată să înţeleg chestia asta. Nici nu înţeleg dacă colegul nostru, dl. Răducănoiu 
propune să acordăm acest spaţiu ca sediu al Organizaţiei Judeţene a PSD. Sunt confuz, 
nu înţeleg. Nu-l dăm acestora pentru că îl doresc dânşii ca sediu al Organizaţiei 
Judeţene PSD. Atunci ar fi o chestiune demnă de luat în consideraţie.  Îmi cer scuze că 
am intervenit inoportun la momentul acela. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Un drept la replică pentru că mi-a fost pronunţat numele. Confirm. Într-adevăr 

sunteţi foarte confuz.  
          Dl. Viceprimar Dincă:   
          Nu cred că votăm în baza unui document emis de un minister. Noi avem un proiect 

de hotărâre, şi un raport şi nişte documente. Nu vreau să intru în contradictoriu cu dl. 
Răducănoiu. Dacă va înţelege acest lucru bine, dacă nu, la fel de bine. Eu ştiu şi cred că 
sunt bine informat că acel sediu nu a fost pentru tineret, a fost pentru pensionari. 
Tineretul este la fel de mult ca şi pensionarii. Indiferent cine ar fi utilizat acel sediu, era 
al PSD-ului. Înţeleg că nu este util acel sediu, este în regulă, dar, din punct de vedere al 
votului, eu personal şi cred că toţi colegii, nu votează în baza unui document emis de 
Ministerul Administraţiei şi Internelor ci în baza documentaţiei elaborate de cei de la 
RAADPFL, de cei de la Patrimoniu, de cei de la Juridic, privind proiectul de hotărâre. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu 17 voturi pentru şi 9 

voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Nedelescu, 
Pîrvuleasa, Ştefârţă, Badea). Proiectul de hotărâre a fost respins.   

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2010. 

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  modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.240/2010. 

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

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

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.S-au făcut două corecturi la anexă de 

către direcţia de specialitate. La anexa 1 au mai fost introduse două poziţii, eroarea 
ţinând de modul de redactare. La Clinica Stomatologică nr. 3 şi Spitalul Clinic nr. 2, 
două construcţii provizorii. Iar la anexa 3 pe aceleaşi documentaţii, de asemenea tot 
două construcţii provizorii existente pe amplasamentul Spital Clinic Filantropia şi încă 
o dată Spitalul Clinic Filantropia, construcţia însemnând o anexă a centralei termice.   

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public  

al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după 
cum urmează:  

      a) se modifică elementele de identificare ale bunurilor, prevăzute în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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27. 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 bunului prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se completează cu bunurile identificate conform anexei nr.2 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 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
şi Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare 
la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova.  

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

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

 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
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, 
prin completare cu bunurile prevăzute în anexa 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.282/2008. 

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la dezmembrarea terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 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 modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.232/2010, prin completarea datelor de identificare   a terenului situat 
în Tarlaua 53, Parcela 575, cu valoarea de inventar, după cum urmează: 

                 a) lotul 1, cu valoarea de inventar de  2009344,88 lei, 
           b) lotul 2, cu valoarea de inventar de  17834945,12 lei. 

Art.2. 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.  

 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.275/2010 referitoare la darea în administrarea 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor  Craiova, a unui 
teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Râului, nr.333 A. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.275/2010, prin completarea datelor de identificare a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Râului, 
nr.333 A, cu valoarea de inventar de 7550902,09 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
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Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor  Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.373/2009 referitoare la aprobarea scoaterii la 
licitaţie, în vederea închirierii, a opt amplasamente care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Brestei, în vederea 
construirii unor spaţii comerciale cu caracter provizoriu. 

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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.373/2009, după cum urmează: 
Art.1: “Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 

trei ani, a şase amplasamente care aparţin domeniului public al municipiului 

Craiova, situate în Piaţa Brestei, în vederea construirii unor spaţii comerciale cu 

caracter provizoriu, identificate conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre”. 
Art.3: “Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu 

art.64 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 

privind impozitele şi taxele locale”. 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul         

Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor  Craiova  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la restudierea reglementărilor de construire, zona b-dul 1 Mai, str. 
Gheorghe Chiţu şi str. Deva, în vederea construirii unui spaţiu comercial, în 
b-dul 1 Mai, nr.45 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 restudierea reglementărilor de 
construire, conform Planului Urbanistic Zonal, Z.C. 5, aprobat în condiţiile 
proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei stradale, zona b-dul 1 Mai, str. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.10.2010                                                                  37                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Gheorghe Chiţu şi str. Deva, în vederea construirii unui spaţiu comercial, cu 
regim de înălţime P+2, în municipiul Craiova, b-dul 1 Mai, nr.45 C, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la modificarea Planului Urbanistic General din zona cu interdicţie de 
construire, în zona de locuinţe pentru reglementarea şi reanalizarea zonei 
str. Gârleşti, în vederea construirii unor locuinţe, în str. Gârleşti, nr.57 E. 

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 modificarea Planului Urbanistic 
General din zona cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal/Planului Urbanistic de Detaliu în zona de locuinţe pentru 
reglementarea şi reanalizarea zonei str. Gârleşti, în vederea construirii a 4 
locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. Gârleşti, nr.57 
E, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T., zona str. Nicolae Bălcescu, în 
vederea construirii a două locuinţe, în str. Nicolae Bălcescu, nr.37. 

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 revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T. 
cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale, conform Planului Urbanistic 
General – zona str.Nicolae Bălcescu, în vederea construirii a două locuinţe, cu 
regim de înălţime Sp+P+1 (corpul 1), respectiv Sp+P+1 parţial (corpul 2), în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Bălcescu, nr.37, 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.  

 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil, cu destinaţia de birouri şi locuinţe 
colective, în b-dul Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

D-na Secretar: 
Avize nefavorabile din partea comisiilor  juridică şi de urbanism. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu 1 vot pentru, 19 

voturi împotrivă. Lipsesc 4 consilieri din sală. S-a respins. 
Dl. Ştefârţă: 
Vreau să vă spun că acest punct a fost introdus pe ordinea de zi de către executiv, 

avea la bază un referat de specialitate pozitiv, avea referate din partea juridicului 
pozitive şi dintr-o dată ni se năzare că nu este bun.  

Dl. Viceprimar Dincă:  
Acest proiect a mai fost discutat la comisia de urbanism şi a mai fost retras. 

Discuţiile acolo au fost că accesul se făcea pe Calea Severinului şi ştim care sunt 
problemele, iar de fiecare dată s-a spus că se poate da numai în măsura în care îşi 
modifică  accesul prin spate. Bineînţeles că noi putem stabili oportunitatea şi mai ales 
în condiţiile în care vom avea investiţii în zonă care duc la reducerea traficului, 
oportunitatea este clară. Când toţi membrii aţi spus că este bine ca accesul să se facă 
prin spate şi nu s-a făcut nici o modificare în acest sens. Raportul s-a menţinut în 
aceeaşi situaţie, nu s-a înţeles că trebuie făcut. N-a avut posibilitatea tehnică să se intre 
prin spate pentru că există proprietăţi private care şi ei, la rândul lor, au acelaşi interes, 
să construiască. Este imposibil acolo, că blocul este foarte aproape de toţi. Şi de cei 
care au terenuri şi care nu vor să construiască, şi de cei care vor acum să construiască şi 
atunci lucrurile sunt destul de în neregulă. 

          
 

36. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Luna trecută în şedinţa ordinară trăgeam un semnal de alarmă asupra moştenirii 
grele pe care am preluat-o în ceea ce priveşte cele trei spitale din Craiova. Atrăgeam 
atenţia la Spitalul de Neuropsihiatrie că s-a desfiinţat tura a treia la laborator şi nu se 
lucrează sâmbăta şi duminica. Am primit din partea managerului, d-na Prof. Dr. Luiza 
Mirela Popa, un răspuns scris la ceea ce sesizam eu în Consiliul Local un răspuns în 
care exprimă grija faţă de banii contribuabililor. Eu, la rândul meu, m-am interesat şi aş 
vrea să spun că la acest spital managementul este într-adevăr defectuos  şi aş da câteva 
exemple de eficienţă, cum spune dumneaei în răspunsul pe care mi l-a trimis. Într-o 
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vineri s-au internat printre alţii, şi doi bolnavi cu AVC, sâmbătă şi duminică nu a lucrat 
laboratorul, iar luni când li s-au recoltat probe biologice s-au arătat valori ale probelor 
hepatice şi reale cel puţin de zece ori peste valoarea normală, un pericol total. D-na 
manager recunoaşte singură că laboratorul are deficienţe precizând chiar dânsa numărul 
de peste 100.000 analize într-un an. Nu înţeleg de ce totuşi se persistă în această 
suspendare a turei a treia la laborator şi sâmbăta şi duminica. Vorbim de rentabilitate. 
Întreb şi eu, este mai eficientă cheltuirea a 40 mii RON în 2009 pe  radio-tv, internet şi 
telecomunicaţii sau desfăşurarea unei activităţi continue în laborator în interesul 
pacientului? Am mai multe de spus aici la răspunsul d-nei manager care contrazice 
bunul management al spitalului, pe care vi-l înaintez să-l studiaţi amănunţit ca să nu 
prelungim prea mult şedinţa. 
     La Spitalul nr. 4 pe Calea Bucureşti este dezastru în ceea ce priveşte aprovizionarea 
cu medicamente în acest spital, şi cu tot ceea ce trebuie pentru buna desfăşurare a 
actului medical. Miercuri seara s-a internat o tânără de 10 ani, nu au avut seringi, nu au 
avut vitamine pentru a fi tratată această tânără, nu au avut nici leucoplastul care se pune 
la mână pentru a-i face transfuzia respectivă, nici becul la salonul 509 nu exista, a 
trebuit să le cumpere părintele pacientei. Trag un semnal de alarmă că am preluat o 
sarcină foarte grea şi trebuie să fim foarte atenţi cu aceşti manageri care s-au pus acolo. 
Să participe la şedinţele de comisii ale Consiliului Local ca şi ceilalţi directori de la 
instituţiile subordonate primăriei. Sunt şi dumnealor subordonaţi primăriei, aşa că să 
participe la şedinţe. Să ne cunoască, să-şi spună păsurile, să vedem cum putem să-i 
ajutăm în această desfăşurare a activităţii medicale în spitale. 
     Dl. Viceprimar Dincă:  
     Legat de prezenţa acestora la comisie, cred că nu este nici o problemă. În ceea ce 
priveşte situaţia financiară, aceasta era cunoscută de la data la care le-am preluat, 
sperăm ca în noul buget pe 2011 să putem aloca mai mult spitalelor decât am alocat 
anul acesta pentru că am alocat o sumă aproape infimă, 5 miliarde pentru fiecare dintre 
cele trei spitale şi să avem o atitudine mai deschisă legată de  investiţiile în spitale. Aşa 
cum v-am promis data trecută, o să am o discuţie cu directoarea de la Spitalul de 
Neuropsihiatrie legată de laborator şi de modul în care se desfăşoară lucrurile acolo, să 
vedem din punct de vedere financiar cum stau lucrurile, iar eu o să mă uit atent pe 
răspunsul pe care  l-au dat. 
     Legat de Spitalul nr. 4 din păcate situaţia este generalizată la nivelul tuturor 
spitalelor, şi ca un paradox, dacă ne uităm câţi bani se cheltuiau în anul 2005 pe acelaşi 
număr de pacienţi înregistraţi la fiecare spital şi ne uităm câţi bani se cheltuiau în 2009 
pe acelaşi număr de pacienţi, sau poate chiar mai mic, vom vedea niştecreşteri 
extraordinar de mari. Nu pe anul acesta, pe anul trecut. Când se va încheia anul acesta 
vom face şi un bilanţ  la ceea ce înseamnă cheltuielile pe pacienţi raportat la anul 2009 
şi raportat la anul 2005. O să vă comunic aceste aspecte să ne lămurim şi să vedem ce 
măsuri luăm împreună. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Am trei probleme pe care aş dori să le ridic. Dacă se poate aş dori răspuns în acest 
plen. Prima – ce s-a mai făcut cu cinematografele? 
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     A doua problemă, doresc răspuns scris şi nu comentariu, că vorbele zboară, se duc 
în vânt, uneori sunt pline de neconţinut. În ce condiţii şi care este temeiul juridic prin 
care se acţionează pentru ridicarea maşinilor parcate necorespunzător în municipiul 
Craiova? În ce condiţii şi care este temeiul juridic, normele legale în vigoare, pe ce 
perioadă a zilei se acţionează şi, să fiu explicit, dacă până la o anumită oră sau 24 din 
24 de ore? 
     A treia problemă, nu vreau să comentez, este dreptul meu la opinie, nu vreau 
răspunsuri, decât unul scris  strict privind temeiul juridic la nivel de detaliu referitor la 
convocarea şedinţei solemne sau şedinţelor solemne, întrucât şi anul trecut, dacă îmi 
aduc bine aminte, este adevărat, nu am participat , cred că a fost o astfel de şedinţă 
solemnă cu ocazia “Zilelor Craiovei” dar nu-mi amintesc, nu am cunoştinţă dacă s-a 
uzat de Legea 215 şi a fost convocată prin dispoziţie a primarului. Ca opinie personală, 
consider că în mod greşit se procedează aşa şi am să argumentez şi am rugămintea să 
schimbăm modificarea, dacă vreţi. Consider că o şedinţă solemnă, căreia putem să-i 
spunem adunare solemnă, este la latitudinea Primarului Municipiului Craiova care, pe 
bază de invitaţii, invită deopotrivă consilierii locali, personalităţi, somităţi şi are un 
caracter festiv. Am uitat începutul şi revin. După care iarăşi voi reveni. Felicitări pentru 
implicarea aparatului de specialitate al executivului în realizarea “Zilelor Craiovei” de 
o ţinută corespunzătoare, cu eforturi deosebite, şi mă feresc să invoc lipsa banilor, este 
mereu vehiculată, dar este o realitate însă. Dacă se vrea, se poate, se găsesc soluţii. 
Intervenţia mea nu ştirbeşte cu nimic calitatea, implicarea şi eforturile pe care dvs. le-
aţi făcut, poate şi unii dintre noi consilierii, am contribuit cu ce am putut în funcţie de 
locul de muncă pe care l-am avut din acest punct de vedere şi vom contribui în 
continuare cu aceeaşi disponibilitate ca şi până acum. Dar, să revin la şedinţa solemnă. 
Dacă ar fi fost să fie şi să ne subordonăm dispoziţiei, şi legii, şedinţa respectivă trebuia 
să fie condusă de actualul preşedinte de şedinţă. Aş fi acceptat şi chestiunea aceasta 
deşi nu trebuie să ne formalizăm şi să băgăm în textul legii atâta vreme cât este o ordine 
de zi care nu se votează. De ce spun că aş fi preferat, chiar şi în condiţiile în care nu 
există temeiuri legale pentru o astfel de şedinţă convocată pe tipicul şedinţelor ordinare 
şi extraordinare, pentru că aşa prevede legea, doar doauă feluri de şedinţă, convocate la 
cinci respectiv trei zile. Asta a fost convocată după data de 18 pentru 26. Pentru că fiind 
în sală, vă spun că, sigur, am zâmbit, dar în acelaşi timp am simţit un gust amar când 
conducerea şedinţei a fost plină de agramatisme şi inadvertenţe, făcând notă 
discordantă cu intervenţiile celor care au luat cuvântul, respectiv primarul şi celelalte 
personalităţi şi invitaţi. Am simţit un gust amar  în sensul că cei din jurul meu fiind 
diverşi oameni, fie salariaţi ai primăriei, fie invitaţi, cei de la presă, de acolo mai din 
spate pentru că pe cei din faţă nu i-am sesizat să aibă vreo atitudine, fiind cu spatele. 
“Pentru început, să începem”, “Zilele Craiovei este un proiect”,  “avem atribuirea unor 
titluri de cetăţeni de onoare”. Avem şi un regulament, este vorba de conferire nu de 
atribuire. Cu atât mai mult cu cât nu sunt în viaţă. În şedinţa anterioară în mod legal, au 
fost conferite titluri de cetăţeni de oanoare post mortem celor două persoane, una 
decedată mult mai demult,  alta, din păcate, la o vârstă fragedă, de dată recentă. Se 
impunea în acest cadru festiv păstrarea unui moment de reculegere. Chiar dacă atunci 
când, prin hotărâre de consiliu, a fost conferit acest titlu, s-a întâmplat. Am rămas 
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oripilat că o şcoală din Craiova care împlineşte 140 de ani, adică cât are America 
istoria. Cu acestea fiind zise, cred că trebuie să ne respectăm mai mult, să respectăm 
autoritatea din care facem parte. În realitate, fiecare dintre noi ca şi consilieri, suntem o 
autoritate. Toţi la un loc reprezentăm Consiliul local al unuia dintre cele mai mari 
municipii din ţară.  Trebuie să avem demnitatea noastră individual, dar şi colectiv, chiar 
dacă facem parte din partide diferite.  Respect toate meseriile pentru că suntem de 
profesii diferite şi fiecare meserie, fiecare profesie, are responsabilitatea ei, dacă 
plecăm de la cel care mătură pe stradă şi până la doctorul docent.  Demnitatea de 
consilier local trebuie s-o am  şi să nu fac într-un astfel de cadru pe sunetistul, să mă 
duc eu, ca şi consilier, să reglez  microfoane, în condiţiile în care am un tehnician şi 
atunci când se bagă doi pe o problemă de tehnică, evident că se încurcă lucrurile. Au 
trecut punctele foarte repede la ordinea de zi, regert că nu am luat cuvântul la primul 
rând cu rectificarea bugetului. Retoric însă, şi o să mă rezerv pentru data viitoare, să 
întreb dacă în buget s-a prins şi o anume sumă pentru dezinsecţie şi deratizare  politică 
în Primăria Municipiului Craiova. Eu vin la consiliul local în calitate de consilier, la 
şedinţe ordinare, extraordinare, şedinţele de comisii. Când am o problemă care vizează 
grupul sau unitatea în care lucrez, dar nu vin în fiecare zi. Când sunt invitat, poftit, 
chemat că este o problemă şi trebuie s-o discutăm, care ţine de consiliul local. 
Întâmplător când vin înainte de şedinţă la comisie, un coleg care data anterioară a făcut 
pe sunetistul pe aici, scandal, cu gură mare, ce s-a întâmplat, că n-a funcţionat staţia 
bine. Ce treabă am eu, ca şi consilier, că n-a funcţionat staţia bine?   Să mă rezum la 
interpelări şi întrebări. Să nu se mai procedeze aşa cum am precizat de altfel, şi trebuia 
să înţelegeţi, referitor la convocarea şedinţei solemne.    
     Accesul consilierilor – nu suprapun consilierii aparatului tehnic de specialitate şi vă 
rog să luaţi act, la acest punct am cerut scris şi nu să polemizăm că n-are rost să 
polemizăm. Dacă consideraţi că opiniile mele exprimate aici nu sunt utile în activitatea 
de zi cu zi, le retractez.   
     Ultima chestiune cu care închei, poate că la şedinţa solemnă ar fi trebuit să fie 
prezent şi cetăţeanul municipiului Craiova, primarul ales Antonie Solomon.  
     Dl. Viceprimar Dincă:  
     O să-mi permit să răspund la interpelări de la coadă la cap. Cred că ultima parte 
încerc să o iau ca o glumă. De când suntem noi consilieri, cei care suntem în această 
sală, am participat la trei şedinţe solemne. Abia la a treia şedinţă solemnă s-a pus 
problema regimul juridic sau temeiul juridic în care a fost convocată această şedinţă 
solemnă. Am  luat act de acest lucru abia la a treia. Cu siguranţă că sunt mult mai multe 
de trei şedinţe solemne de când consiliul local, prin consilierii săi, participă la acestea. 
Am luat act şi de acest lucru. Iau act şi de faptul că există un mare deranj în faptul că 
unul dintre consilierii locali este binevoitor şi încearcă să remedieze o problemă minoră 
legată de un microfon şi de o staţie de sonorizare şi cred că merită o interpelare pe acest 
subiect viceprimarul municipiului Craiova. Consider că există o imixtiune a consiliului 
local în treburile aparatului administrativ prin intervenţia la microfon şi la staţie. 
Consider în mod expres, şi spun în mod expres, de fapt, acest lucru, că acest consilier 
nu are voie, este obligat, trebuie să i se impună să nu fie supărat pentru că cinevadin 
aparatul administrativ nu-şi face treaba cum trebuie, inclusiv pe chestii banale legate de 
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staţie şi cred că nu trebuie să mai aibă acest tupeu la o şedinţă solemnă, care nu are nici 
o importanţă că nu acea tot ce-i trebuia, adică sunet. Iar legat de preşedintele comisiei 
de cultură,  care pentru toţi din această sală nu este cunoscut în lumea culturală, dl. 
Nicolae Marinescu, şi cred că toţi oamenii de cultură nu-l recunosc, cred că i-am făcut 
un mare serviciu anul acesta că l-am pus să fie preşedinte de şedinţă. În anii anteriori n-
am observat noi că a fost preşedinte de şedinţă, dar anul acesta am observat expres şi 
iau act şi de acest lucru. 
     Legat de invitarea d-lui primar, mi-aş fi dorit foarte tare acest lucru, doar că există 
ceva probleme juridice care nu ţin de partea administrativă a consiliului, a 
viceprimarilor,  şi cel mai bine o ştie Domnia sa şi nu vreau să intru în detalii. Cu 
privire la partea politică, nu înţeleg. Au fost două decernări post mortem pentru care 
noi am votat în unanimitate, au fost nişte diplome de excelenţă date unor personalităţi 
sau unor instituţii pe care noi toţi le apreciem, iar dacă este să se fi făcut greşeli de 
exprimare, cred că şi eu am făcut greşeli de exprimare, sau cel puţin, am avut emoţii şi 
poate anumite lucruri nu s-au înţeles în discursul meu, şi am spsu-o că am avut emoţii. 
Cred că de “Zilele Craiovei” în fiecare zi am fost criticaţi. Şi nu vreau să spun că am 
fost criticat eu, ci instituţia aceasta.  În media s-a văzut extraordinar de bine, mai ales în 
condiţiile în care  toată media era parteneră a Craiovei de “Zilele Craiovei”.  Într-o 
bucăţică se făcea publicitate de “Zilele Craiovei” şi în alta eram criticaţi. Este extrem 
de interesant. Oricum, n-are importanţă. Important este că s-au bucurat sau nu 
craiovenii, că acesta era scopul pentru care s-au făcut “Zilele Craiovei”. O să-i cert 
după această şedinţă pe cei doi colegi că şi-au permis să facă asemenea gesturi. 
     Legat de celelalte puncte care sunt extrem de punctuale şi de pertinente. Cu 
cinematografele, am spus, o să mai repet. Atâta timp cât consiliul de administraţie de la 
această regie nu va fi schimbat, nimănui din toată ţara, potrivit ordonanţei de guvern nu 
i se vor da aceste cinematografe pentru că se opune. O să-i facem o plângere penală, 
dar nu putem să le luăm cinematografele fără decizia consiliului de administraţie. Am 
reţinut de la minister că acest consiliu de administraţie va fi schimbat pentru că nu 
execută un act legat şi nu mi se pare normal şi firesc acest lucru, iar până în acest 
moment nimeni din ţară nu a primit cinematografele. Dacă aţi auzit că le-a luat cineva, 
vom face şi noi acelaşi lucru ca să le luăm.  
     Legat de ridicarea maşinilor, regimul juridic, o să comunicăm în scris hotărârea de 
consiliu şi raportul pe care noi le-am votat acum mai bine de un an şi jumătate pentru a 
informa, iar cu privire la regimul juridic al şedinţelor solemne, am luat act, deabia acum 
ne-am sesizat. Am avut o discuţie cu colegii  la momentul la care să o convocăm şi am 
spus, la fel cum s-a făcut în fiecare an, nu cred că trebuie să fim noi mai cu moţ anul 
acesta  şi n-am ieşit din nici un tipar de orice fel, şi cred că aşa era şi firesc, şi normal, 
şi de bun simţ.  În privinţa altor inadvertenţe de “Zilele Craiovei”, eu cred că orice 
inadvertenţă ar fi, în primul rând ar trebui s-o simtă şi s-o semnaleze craiovenii, cei 
pentru care s-au făcut aceste zile.                 

Vis a vis de discuţiile purtate de d-ra Predescu, dânsa a spus de ce nu a fost 
prezentă la şedinţa de comisie. O să vă comunic şi eu astăzi că am fost la Ministerul 
Dezvoltării şi la Ministerul Finanţelor unde am obţinut două lucruri foarte bune pentru 
noi, avizul Ministerului Finanţelor pentru contractul de împrumut pentru Centrul 
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Multifuncţional, deci finanţarea este asigurată 100% şi urmează ca săptămâna viitoare 
cel mai târziu să semnăm contractul cu banca austriacă, iar la Ministerul Dezvoltării, 
am fost la dl. Ministru Murgeanu, am văzut toate documentele legate de pasajul 
suprateran pentru că am cerut să se spună dacă mai există vreo problemă legată de 
documente, am primit acordul dumnealor şi în următoarele 10 zile vom semna 
contractul de finanţare pentru pasajul suprateran, iar până la sfârşitul lunii noiembrie va 
începe procedura de licitaţie, sperând ca înprimăvară să încheiem cu toată această 
procedură şi să-i dăm amplasamentul constructorului pentru realizarea acestei lucrări. 

Dl. Răducănoiu: 
 Vreau să spun două fraze cu permisiunea dvs. Din pledoaria dvs. am priceput că 

dvs. aţi înţeles că cele exprimate de mine ar aduce  o atingere executivului, implicit dvs. 
Vă asigur că nu. Vă certific faptul că aceasta, de când eu sunt consilier local, a fost cea 
de-a treia şedinţă solemnă. Vă certific că la primele două nu am participat. Am avut alte 
preocupări în acea perioadă, n-am ştiut care este procedura, nu este o acuză sau o tentă 
de acuză. Este pur şi simplu o opinie pe care vă rog s-o luaţi în seamă. Vă înţeleg şi pe 
dvs. că dacă aşa s-a procedat anii anteriori, este ok. Dar putem să schimbăm 
lucrurile.Vă asigur că dacă făceaţi greşeli în cuvânt vi le spuneam. Una este emoţia şi 
alta este greşeala de fond la un pupitru la înălţimea asta şi chiar vroiam într-o şedinţă să 
propun să coboare prezidiul la nivelul consilierilor din sală. 

            Dl. Viceprimar Dincă:  
            N-am avut nici un moment senzaţia că vreţi să mă supăraţi cu ceva. Sunt convins că 

oricare dintre noi poate face greşeli, este  natural, preşedintele de şedinţă putea să 
greşească. Cu ceea ce nu sunt de acord este în primul rând unul dintre colegi a vrut să 
mă ajute şi a vrut să-i ajute pe cei din aparatul administrativ. Chiar nu pricep acest 
aspect şi o să-i cert să nu mai facă acest gest niciodată.  

          Iar legat de preşedintele de şedinţă, având în vedere că era o şedinţă fastuoasă, de 
sărbătoare, nu o şedinţă curentă şi era vorba de multe aspecte legate de cultură, de  
societate, de fiecare dată s-a psu în discuţie ca preşedintele comisiei de cultură, 
indiferent cum îl cheamă şi de la ce partid este, şi de când este consilier local, să fie 
preşedintele acestei şedinţe. Este un lucru care pe mine m-a bucurat tot timpul pentru că 
un om de cultură conduce o şedinţă solemnă.  

          Dl. Magla: 
          Revin cu rugămintea de a reintroduce punctul nr. 1 “întrebări şi interpelări” la 

începutul şedinţei, altminteri n-aş vrea să recurgem la gesturi lipsite total de politeţe ca 
atunci când acest punct se dezbate la sfârşitul şedinţei şi jumătate din colegi pleacă, 
atunci când vor avea şi dumnealor, fie ele şi de Paşti şi de Crăciun, cum obişnuiesc o 
parte dintre cei care au plecat, să le răspundem cu aceeaşi monedă şi să plecăm din sală. 
Acum, concis şi operativ câteva probleme, mai multe de data aceasta.  

          V-aş ruga să-mi spuneţi şi mie ce mai ştiţi şi dvs. de proiectul pentru care studiul de 
fezabilitate este deja făcut, cu canalizarea de pe str. Şoimului, că este o problemă tare 
veche, de vreo câţiva ani, a solicitat discuţii nenumărate şi din moment ce s-a făcut şi 
studiul de fezabilitate şi ar trebui acum lucrurile să fie mai limpezi.  

          Este şi dl. Director de la piaţă aici, cunoaştem cu toţii că în piaţă nu vând neapărat 
magnaţii, dar nici nu presupune aceasta să ne batem joc la nesfârşit de cumpărători. 
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Merg de multe ori acolo şi am şi verificat şi eu ceea ce lumea mi-a atras atenţia, cred că 
80% dintre cântare sunt măsluite. Şi alte practici jenante, gen să le scoată din priză, 
oamenii mai în vârstă nu ştiu să le bage la loc. Vorbeam de cele de control. O sumă 
întreagă de practici grosolane. 

          S-a mai abordat aici şi aş vrea rapid să trecem peste şi să rezolvăm o chestiune de 
principiu şi anume sonorizarea în spatele sălii lasă de dorit şi cred că se poate rezolva 
foarte rapid  şi eficient. 

          Piaţa din Brestei a căpătat destinaţie de piaţă de animale. Este totuşi într-o zonă cât 
se poate de urbană şi cred că de urgenţă trebuie să găsim o soluţie să o mutăm de acolo 
pentru că o piaţă de animale necesită realmente o piaţă corespunzătoare.  Nu undeva 
unde deranjează prin mirosuri, prin zgomot şi prin toate cele, chiar dacă s-au construit 
amplasamente. Deranjează în mod vădit destui cetăţeni care locuiesc în zona respectivă. 

          Aş dori să-mi ziceţi şi mie punctul dvs. de vedere privind preluarea cimitirelor 
parohiale şi dacă gândim o chestiune în privinţa plăţii parcărilor, prin declararea 
parcării la domiciliu.  Problema de fond n-o rezolvăm că noi preferăm prin nişte acte 
normative pe care le avem, să trimitem lumea să-şi înmatriculeze maşinile la bulgari şi 
nu vrem să le luăm banii la impozitele în România, dar şi chestia cu parcarea mă 
gândesc că putem găsi aici operativ o soluţie.  

          Ultima chestiune, o solicitare pentru dl. Director de la RAT. Presupun că nu în toate 
locurile este această inadvertenţă, dar acolo unde este, rog să se rezolve, anume 
reglementarea afişajelor  orarelor în staţiile de autobuz. 

          Dl. Viceprimar Dincă:  
         Cu privire la introducerea punctului nr. 1 pe ordinea de zi, să ştiţi că modelul l-am 

luat  de la Consiliul Judeţean. 
          Canalizarea pe str. Şoimului – am tras cu ochiul la dl. Bordu, să fiu sincer, în timp ce 

vorbeaţi şi mi-a spus că este gata şi PT. Nu numai SF, este gata şi PT. Acum când vom 
face bugetul pe anul 2011 suntem aici şi ne spuneţi să punem şi acolo bănuţi pentru 
începerea lucrării.  

          Cu cântarele din piaţă, de la A.I. Cuza încoace a fost tot timpul prin câte unul cu 
ocaua mică. Bineînţeles că dl. Director ar trebui să-i cheme în primul rând pe cei de la 
ISCIR să facă o verificare  a acelor cântare şi să se asigure că sunt în regulă şi 
controalele acestea ar trebui să se lase şi cu amenzi că înţeleg că nu numai cântarul de 
control este tras din priză, ci şi celelalte cântare ca să nu funcţioneze.  

          Piaţa Brestei – tot timpul au existat şi interpelări pro şi contra. De ce nu punem 
brânză, de ce nu punem legume, de ce nu încercăm cu animale, de ce nu încercăm cu 
mai multe chestii de acest gen. Suntem într-o permanentă căutare. Să ştiţi că putem găsi 
şi o altă soluţie. Ideea este că în momentul de faţă, nu ca o ţintă să punem piaţa Brestei 
ca piaţă de păsări sau animale, prin descongestionarea activităţii într-o altă piaţă mică 
unde erau foarte multe legume. Poate că încet-încet îi putem reîntoarce acolo şi 
lucrurile se pot lămuri, sau poate căutăm o altă locaţie, dar pe termen scurt. 

          Preluarea cimitirelor parohiale, cred că nimeni de aici n-o să spună nu. În primul 
rând cred că fiecare dintre parohii să dorească să le doneze pentru că nu putem să le 
întreţinem, să le reabilităm, să le modernizăm, dacă nu sunt în proprietatea noastră. 
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          Parcarea la domiciliu, eu aş fi un pic mai ponderat la acest  capitol şi v-aş propune 
pentru şedinţa ordinară de data viitoare, am şi discutat cu colegii, să începem cu 
parcările din centru cu privire la modalitatea  de taxare a acestora, să vedem cum merg 
acestea în zona respectivă, iar după aceea să încercăm şi o parcare la domiciliu. Din 
păcate, la domiciliu trebuie să facem parcările ca să le dăm la oameni pentru că multe 
dintre ele se numesc parcări doar pentru că reuşesc să parcheze acolo, nu pentru că sunt 
amenajate, dar acolo unde sunt amenajate, am putea să începem în perioada următoare. 

          Cu afişajul orar de la RAT cred că dl. Director şi-a notat şi va face o verificare şi 
încet-încet va pune lucrurile în funcţie. 

          Dl. Ursu: 
          Am impresia că intrăm în penibil. La trei luni după ce s-a votat refinanţarea şi 

continuarea lucrărilor în cart. Popoveni, aparatul de specialitate al primăriei nu-şi face 
datoria. Acum două luni mi s-a transmis că se lucrează, chiar acum de dimineaţă am 
fost şi am văzut că sunt doi cu lopata acolo. Astăzi de dimineaţă am trecut pe acolo, la 
fel erau doi cetăţeni cu o roabă şi au spus că se lucrează. Este un dezastru. Vă rog să 
mergeţi dvs. să vă rupeţi planetarele în acest cartier, să vă convingeţi că ceea ce spun 
este adevărat. Oamenii sunt disperaţi, n-au ce să mai facă. Iarna bate la uşă, iar noi ne 
uităm că se fac aceste reparaţii şi ei stau şi se uită.  Ce aşteaptă, Crăciunul, Paştele? 

          Tot la adresa organelor de specialitate ale primăriei. Eu nu ştiu cine face recepţia la 
lucrări în cartiere. Mi s-a transmis că nu primăria face. Dacă din banul acela puţin din 
care s-a făcut o reparaţie sau s-a reparat o stradă, sunt de acord. S-au pus aceste 
contoare pentru fiecare casă în parte, dar trebuie să vină să facă reparaţii. Domnii din 
primărie spun că nu primăria face recepţia. 

          Dl. Viceprimar Dincă:  
          Nu ştiu cine v-a dat aceste informaţii, dar orice ban public care se cheltuie, lucrarea 

pentru care s-au cheltuit trebuie recepţionată.  Se fac comisii de recepţionare a 
lucrărilor, iar cel puţin în ultima vreme, preşedintele comisiei este colegul nostru, dl. 
Viceprimar Sas. Dacă aveţi mai multe nelămuriri vă lămureşte dumnealui. 

              Legat de celelalte lucrări de care aţi făcut vorbire, vă rog să mergeţi cu dl. Bordu 
după ce se termină şedinţa şi să-i prezentaţi situaţia la faţa locului şi să vă informaţi 
legat de  cât se plăteşte şi cât se construieşte în zona respectivă. Să ştiţi că niciodată n-o 
să vedeţi un constructor să primească bani puţini şi să facă treabă bună. În raport de 
banii care li se atribuie, doar atât lucrează. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Referitor la “Zilele Craiovei” eu zic că a fost un eveniment bine organizat, cu resurse 

financiare modeste şi este un exemplu că se poate bine şi cu bani mai puţini şi când sunt 
bani mai puţini din donaţii eu mă bucur pentru că avem mai puţine favoruri de întors, 
pentru că oricâtă bunăvoinţă ar fi în spatele unei donaţii, există şi un pic de interes  
acolo şi atunci când primim puţin, avem de întors puţin. Mă bucur, mai ales că lucrurile 
au ieşit bine. 

          Din ce a spus colegul meu referitor la momentul în care nu se auzea foarte bine în 
sală, o parte din vină o am şi eu pentru că pe colegul respectiv eu l-am trimis să 
aranjeze microfonul. N-am pronunţat nume pentru a nu da ocazia la replică. 
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           Avem o problemă cu meşurile care se afişează în zona centrală istorică. Din câte ţin 
eu minte, există o hotărâre de consiliu în sensul ăsta că interzicem afişarea de meşuri în 
zona istorică. Dacă nu este şi mă înşel, înseamnă că a fost numai o intenţie şi atunci ar 
trebui să propunem un proiect de acest gen pentru că aceste meşuri, în zona istorică, pe 
clădiri istorice sau pe clădiri de importanţă arhitecturală, dau foarte rău.  

          Vreau să vă spun un subiect legat de problemele de parcare în Craiova. Aceste 
probleme pe care vi le ridic eu, mi-au fost ridicate în ultima conferinţă de presă pe care 
am avut-o şi care prezintă un anumit grad de interes. Şi eu la rândul meu vi le prezint 
dvs. Referitor la  modul în care se parchează maşinile în jurul Pieţei Chiriac există de o 
bucată de vreme un agent de pază sau mai mulţi în preajma intrării în piaţă care opreşte 
maşinile să parcheze în dreptul intrării în Piaţa Chiriac. Aceste maşini parchează în 
continuare pe str. Caracal. Este o stradă mult mai circulată şi nu mai are nimeni cine  
să-i împiedice, împiedică circulaţia fluentă pe o arteră de mare importanţă în oraşul 
nostru.  V-aş ruga să gestionăm în sensul ăsta. Înţeleg că dacă  este nevoie de zona 
respectivă, ar trebui să ne gândim şi la zone în care să parcheze maşinile. În felul acesta 
cum se face acum nu este în regulă. 

           Iarăşi în conferinţa de presă am fost întrebat de către ziarişti  ce mai ştiu despre 
parcarea de la subsolul imobilului care actualmente adăposteşte magazinul Carrefour 
din zona centrală, pentru că era o parcare în care eram în asociere cu investitorul 
respectiv şi n-am avut să dau un răspuns. Poate aveţi dvs., dl. Viceprimar, dacă nu 
acum, poate un răspuns în urma unei documentări mai temeinice mai târziu, nu vreau 
neapărat acum.  
           O problemă pe care o avem noi legată de regulamentul local de urbanism care 
reglementează parcările la care facem apel foarte des în comisia de urbanism şi în baza 
căruia oprim anumite PUZ-uri să intre pe ordinea de zi, considerându-le ca inoportune, 
vreau să vă spun că acest regulament de urbanism se referă la construcţiile care se 
realizează de acum încolo pentru că dacă cineva a apucat să-şi facă un restaurant, un 
hotel mai demult, este bun facut si are, n-are locuri de parcare, functioneaza mai 
departe. problema se pune in momentul in care se schimba destinatia unor spatii 
comerciale si avem destule exemple pe arterele mari ori circulate unde se schimba 
destinatia de doua trei ori poate si pe an si care in momentul in care se face proiect 
pentru schimbare de destinatie ori de regulamentul local de urbanism pentru parcari 
pentru ca daca l-ar intreba, artere intregi de circulatie, Calea Bucuresti in special, ar fi 
goale spatiile respective pentru ca nici unul nu poate sa indeplineasca prevederile 
regulamentului local de urbanism. Ori suntem foarte drastici in anumite situatii si o 
lasam din motive absolut pertinente, mai moale in alte situatii. Eu zic ca ar trebui sa 
facem ca acest regulament de urbanism sa fie mai operabil. In toate situatiile. 
     Ultimul punct pe care vreau sa vi-l aduc spre atentie si pentru care nu doresc sa-mi 
raspundeti acum pentru ca este greu de raspuns asa, este vorba de spatiile comerciale 
care au fost concesionate zonele respective pe care s-au realizat respectivele cladiri cu  
multi ani in urma pe timpul primarului Nicolae. Pentru statii de autobuz care trebuiau 
sa prevada zone de asteptare pentru calatori, case de bilete si spatii comerciale. Ori, pe 
masura ce a trecut timpul, calatorii au fost scosi afara din cladirea respectiva, spatiile 
pentru vanzarea de bilete au disparut, iar cladirile respective au devenit exclusiv 
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comerciale. Dati-mi voie sa va spun, noi ca primarie, nu avem nici o obligatie sa 
suportam pe pietonal, pe zona publica, in drum, ca sa zic pe romaneste, unele 
constructii, unele mai empirice, dar ca sa faca cineva comert. Spuneam ca acolo sa mai 
ajutam niste oameni sa nu-i ploua, sa nu-i ninga, sa nu-i atinga arsita soarelui in timp ce 
asteapta autobuzul. Eu as vrea in primul rand sa ne prezentati un material in care sa 
avem si contractele respective, sa vedem cate din ele mai raspund cerintelor 
contractului initial si sa renuntam la contractele respective in toate situatiile in care 
contractul initial nu a fost respectat. Adica atunci cand nu mai avem spatiu de asteptare 
pentru calatori, sa ne lase in pace, sa-si stranga frumusel constructia si sa dam altuia 
care poate sa asigure acest minim serviciu pentru cetateni in oras. 
      Azi am terminat proiectul pentru extinderea cimitirului, il dau la RAADPFL. Este 
un gest din partea PNL-ului pentru cetatenii din Craiova. De aici incolo va rog pe dvs. 
si pe colegii dvs. de la putere, ca sa zic asa, sa-l faceti fezabil pentru ca sunt probleme 
legate de finantare si aici deja este la dvs. mingea. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Din punct de vedere politic puteti sa punctati, dar eu vreau sa va aduc aminte ca 
aveti o datorie, este datoria dvs. personala. 
     Mesuri pe cladirile istorice, sunt de acord cu dvs ca nu trebuie sa existe, din pacate 
nu exista hotarare de consiliu,  trebuie s-o initiem, oricum eu vroiam sa va spun un 
lucru extraordinar. Vineri, dl. viceprimar Sas si cu dl. arhitect sef vor merge la 
Timisoara unde se vor intalni cu reprezentantii guvernului federal al Germaniei care au 
investit bani si in centrul istoric de la Sibiu. Sper sa-i convingem acolo sa ne ajute sa 
reabilitam si noi centrul istoric, in speta fatadele cladirilor din centrul istoric si nimeni 
sa nu mai fie tentat sa nu mai puna mesuri in conditiile in care au o cladire extraordinar 
de frumoasa.  
     Legat de piata Chiriac, singura solutie de a-i educa pe oameni sa nu mai parcheze in 
zona respectiva si sa stranguleze traficul, este sistemul de ridicare a masinilor. Alta 
solutie nu exista si oricum, dupa 1 ianuarie vom avea avantajul ca Politia Comunitara 
se transforma in politie locala si vor avea foarte multe atributii de politie rutiera si mai 
avem in felul acesta un mecanism prin care sa-i determinam sa nu mai parcheze in acea 
zona. 
     Le-am cerut colegilor, m-au asigurat ca parcarea de la Luxor este deschisa dat fiind 
faptul ca d-ra Predescu nu a mai abordat subiectul, am sperat ca este deschisa. O sa ma 
duc si eu acum sa parchez masina acolo sa vedem daca este deschisa sau nu. 
     Legat de regulamentul de urbanism sa-l facem viabil, sunteti arhitect, veniti cu 
propuneri, dar nu in sensul sa coboram stacheta, ci in sensul sa urcam stacheta pentru 
cei care au deja imobilele construite, dar de asa maniera incat sa nu fim absurzi in 
sensul sa nu mai functioneze nici un local acolo, dar nici sa le lasam foarte multa mana 
libera pentru ca daca acolo era un magazin care vindea produse de imbracaminte, 
incaltaminte si acum vor sa faca un restaurant sau nu stiu ce altceva, cu siguranta ca 
aici trebuie sa fii un pic mai exigent, pentru ca una este cand vin 10 oameni la un 
magazin de haine si alta este cand vin intr-un restaurant unde sunt mult mai multi 
oameni si sa fim un pic mai restrictivi si sa ridicam un pic la cei care au deja localurile 
respective. 
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     Spatii comerciale in statii de autobuz. Vreau sa spun cateva lucruri sai primiti si 
raspunsul scris ca banuiesc ca va fi extrem de detaliat  ca ati cerut si copii dupa 
contracte si nu este nici un fel de problema sa le si primiti, dar in acelasi timp vreau sa 
iau act si cred ca nu va deranjeaza ca sunteti consilier de doua legislaturi si n-ati facut o 
asemenea interpelare pertinenta care sa ajute craiovenii sa aiba un loc de bun simt intr-
o statie de autobuz.  
     Dl. Sterfarţă: 
     De-abia acum sunt sigur ca voi primi un raspuns. 
     D-ra Predescu: 
     Legat de piata Chiriac cred ca ar trebui sa se urmareasca si urmatoarea problema: 
sunt masini care intra in piata si stationeaza fara ca ele sa incarce sau sa descarce marfa. 
Pe acestia Politia Comunitara nu-i observa. Cunosc date ca nu pot parca in fata pietei. 
Au fost date cand, avand mai multe de transportat, m-am dus eu cu masina si nu am 
putut sa parchez. Am constatat ca erau, in interiorul pietei, masini care stateau pur si 
simplu si nu aveau de ce sa stea. 
     Legat de aceasta parcare de la subsolul cladirii care adaposteste magazinul 
Carrefour. In momentul in care a fost inchis centrul orasului pentru lucrarile care s-au 
facut, cu utilajele, mai ales pe str. A.I. Cuza chiar toata lumea avea nevoie sa parcheze 
masina. Nu doar eu ci si alti cetateni, am incercat sa parcam masina in acest spatiu 
special amenajat. Ori este in continuare o masina lasata pe acces, ori este un om din 
serviciul de paza angajat de acest magazin cu care am purtat o discutie pentru a ma lasa 
sa intru in parcare. Mi s-a spus ca parcarea nu a fost data in folosinta, de aceea nu am 
acces, si ca darea in folosinta nu s-a realizat din culpa lor si mai mult nu este abilitat sa-
mi raspunda. Pe cale de consecinta, nu s-a rezolvat aceasta problema. Sunt doua zile in 
care am primit acest raspuns.  
     In momentul in care se vor mai ivi astfel de situatii, ca se inchid temporar strazi, 
trebuie asigurata fluidizarea circulatiei, iar, pe de alta parte, trebuie rezolvata problema 
parcarii masinilor. Exemplul este recent. 
     Cat priveste caracterul festiv al sedintei solemne dedicata „Zilelor Craiovei” , este o 
chestiune de experienta, de personalitate, si, intr-adevar, festivismul tine si de 
persoanele pe care le invit la aceasta sedinta. Eu am memoria unor astfel de sedinte 
solemne in mandatul trecut. Ori persoanele care participau, dadeau caracterul de 
eveniment deosebit. Ca atare, nu se asemana cu o sedinta aproape comuna, obisnuita.  
     Tot legat de „Zilele Craiovei” inca o chestiune de experienta, au fost incidente cu 
mesterii, artistii populari chemati din toata tara ca sa isi expuna produsele. Cred ca 
experienta este acum ca sa nu se mai intample altadata, daca vor mai fi organizate in 
curand, pentru ca stiu ca si in primavara cateodata se organizeaza astfel de actiuni, 
situatii jenante, cu atat mai mult cu cat, de data aceasta, au venit din colturi mai 
indepartate ale tarii, foarte multi din Maramures, au fost pentru prima data oamenii de 
la Sapanta, in anii trecuti nu i-am vazut, au fost de la Suceava, de la Radauti mai ales. 
Nu vazusem inainte. Este imaginea pe care o dam tuturor. Este pacat sa scadem 
calitatea actului nostru de gestionare, a intereselor colectivitatii si imaginea pe care am 
creat-o in astfel de imprejurari, chiar daca eforturi se fac.  
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     O ultima problema pe care eu solicit ca executivul sa o aiba in vedere este 
urmatoarea. S-a ajuns ca detinatorii de autoturisme, oricare ar fi capacitatea acestora, sa 
aiba un tratament diferentiat. Mai mult decat atat cei care au masinile inmatriculate in 
Bulgaria, am observat ca au inceput sa capete in timp chiar constiinta ca beneficiaza de 
un tratament mai favorabil. Atat cu privire la faptul ca nu sunt obligati sa plateasca 
impozite aici, nici taxa pentru parcare. Nu le permite in prezent legea, atata timp cat s-a 
facut trecerea de la temeiul detinerii, la temeiul proprietatii. In precedent era temeiul 
detinerii, care era mult mai acoperitor. Tine de egalitatea de tratament pentru ca am 
studiat, toata luna septembrie si octombrie m-am preocupat si de o reglementare 
europeana, daca am avea vreo norma comunitara pe care sa o invocam ca si temei. Cred 
ca este momentul in care trebuie modificata si initiata modificarea legislatiei si poate sa 
vina de la noi, cu privire la cealalta problema a taxarii parcarii si folosirii 
autoturismelor pe teritoriul unei localitati din Romania in raport de detinerea 
autoturismelor, nu neaparat de proprietate. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Este o observatie juridica legata de autoturisme. Cu privire la sedinta solemna si la 
festivism, constat ca exista un numar de consilieri extrem de nemultumiti. Iau act de 
acest lucru, nu pot sa spun mai mult. 
    Legat de mesterii populari, nu inteleg. Chiar asa, o parte din consilierii locali nu stiu 
cine sunt partenerii nostri in organizarea Targului Mesterilor Populari? Nu pricep acest 
lucru, a fost pe media. Este Consiliul Judetean partenerul nostru si are un serviciu de 
specialitate care se ocupa de acest lucru in fiecare an. Am avut discutii nenumarate si 
iata cat de lipsiti de experienta sunt ca nimeni nu s-a plans de autenticitatea celor care 
au fost prezenti acolo. Am purtat o discutie si, bineinteles ca mi-am luat tot oprobiul 
public de la cine trebuie, iar in aceasta discutie le-am cerut sa tina stacheta sus, si eu ii 
voi sustine, si sa aduca doar mesteri populari. In Craiova nu este targ, nu este balci, nu 
este talcioc. Cu siguranta v-a plcaut sa va plimbati si pe A.I. Cuza  si de pe Unirii, dar 
fara conditii  de taraba si de tot felul de maruntisuri care se vand. Cu siguranta cei care 
au mers in Parcul Romanescu nu au fost impinsi de toti cei care vroiau sa vanda ceva. 
În programul a foarte multi comercianti, exista Craiova trecuta ca si targ.  Cei care sunt 
meşteri populari, au primit acceptul, nu de la noi, ci de la cei care se ocupă de partea 
artistică a lucrurilor din cadrul Consiliului Judeţean, să vină aici şi să arate ce poate un 
meşter popular, iar partea cealaltă, acolo unde am amenajat noi în Piaţa “Mihai 
Viteazu” că trebuie “să dăm Cezarului ce este al Cezarului”, împreună cu cei de la 
Consiliul Judeţean am făcut pe esplanada de la Teatrul Naţional,  iar aici, în Piaţa Mihai 
Viterazul, dacă simţeaţi nevoia să mai aducem încă 70 de comercianţi pentru că mai 
aveam alte 70 de cereri, este în regulă, înseamnă că am greşit eu, înseamnă că sunt 
lipsit de experienţă şi data viitoare îi voi aduce şi voi enunţa pe d-nii sau domnişoarele 
consiliere care au cerut să înlocueisc această lipsă de experienţă cu sfaturile primite, şi 
o voi face. 
     Legat de închiderea străzilor şi de fluidizarea traficului, am constatat următorul 
lucru şi cu siguranţă toţi sunteţi şoferi şi aţi constatat şi dvs. A fost o problemă în 
primele zile când am închis str. A.I. Cuza şi traficul a fost destul de greoi pe Calea 
Bucureşti, dar în săptămâna următoare am constatat că mulţi craioveni au înţeles că 
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trebuie să ocolească această zonă şi traficul a fost cât se poate de bun. Nu a fost ca în 
zilele când era deschis A.I. Cuza, dar era un trafic suportabil şi lucrurile au revenit la 
normal. Cred că în perioada următoare trebuie să informăm toţi populaţia legat de 
faptul că începând din luna martie anumite străzi vor fi închise şi vor exista anumite 
probleme în trafic. Îi vom informa în diverse forme, inclusiv Poliţia Circulaţie de 
posibilitatea să aibă rute ocolitoare.  Îi vom implica pe cei de la Poliţia Comunitară în 
dirijarea circulaţiei începând după 1 martie de şa manieră încât să nu avem ambuteiaje 
în trafic.  
       La Piaţa Chiriac este o bătălie zilnică legată de maşini aşa cum a fost şi în Piaţa 
Centrală. Cert este că acum 8-9 luni de zile au fost interpelările legate de faptul că în 
piaţa Centrală putea să te şi calce cu maşina,iar încet-îîncet lucrurile se remediază 
acolo. Nu spun că sunt aşa cum trebuie, dar se remediază şi în piaţă şi în parcarea din 
piaţă. La Chiriac în mod obligatoriu trebuie să punem o maşină de ridicări de aşa 
manieră încât să nu mai intre. Am schimbat acum o lună de zile poliţiştii comunitari 
acolo pentru că ei sunt cei care fac verificarea maşinilor care intră sau nu în Piaţa 
Chiriac ca şi în celelalte pieţe. 
     Dl. Radu Marin Traian:   
     Aduc în atenţie executivului o chestiune care are două aspecte, un aspect edilitar şi 
poate avea şi un aspect financiar important, aceea că după cum ştim cu toţii, în 
primăvara anului viitor se vor deschide cele două şantiere pentru cele două pasaje în 
centrul oraşului şi vor fi restricţii foarte mari de circulaţie în această zonă. Pe cale de 
consecinţă, ar fi, după părerea mea, indicat, ca executivul primăriei să aibă în vedere 
identificarea unor terenuri în special pe axele de intrare în oraş şi orice fel de teren 
disponibil pe care să fie amenajate nişte parcări păzite şi parcări cu plată. Este de avut 
în vedere chiar şi la întocmirea proiectului de buget pe anul viitor pentru că pot aduce 
venituri importante, ţinând cont că se întinde şi pe o perioadă de timp destul de lungă. 
Se poate avea în vedere chiar elaborarea unui regulament de parcări pentru oraş care să 
aibă în atenţie şi parcările de tiruri. Sunt zone unde sunt parcate tiruri unde n-ar trebui 
să fie, pe Podul Electroputere şi în alte 2 părţi. Se pot institui 2-3 zone spre Elpreco, 
spre Ford unde se pot parca aceste tiruri, eventual şi cu plată. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la achiziţionarea de terenuri pentru parcări, este o idee extraordinar de 
bună, dar în acelaşi timp am să vă comunic că cele mai multe terenuri pe care am 
hotărât anul acesta să le achiziţionăm, dacă vă uitaţi în buget, nu prea le-am achiziţionat 
pentru că erau extraordinar de puţini bani şi nu am ajuns la faza să încheiem contractul 
şi să facem plata lor. Cu siguranţă că atunci când discutăm bugetul în februarie martie, 
legat de aceste observaţii, putem să facem şi o inserare acolo la achiziţii de terenuri a 
unei sume mai mari. 
     Regulamentul de parcări, să ştiţi că eu din start sunt împotriva parcării titurilor în 
oraş. Nu avem toată infrastructura, toată centura, un inel întreg în jurul Craiovei. Mi-aş 
fi dorit să nu intre nici un tir în oraş, dar pe anumite segmente, nu avem ce face, trebuie 
să-i lăsăm să intre. 
      Legat de parcări, în ţările civilizate tirurile nu se parchează în oraş.  Sunt parcări în 
afara oraşului, private sau nu, iar ele sunt parcate în afara oraşului. Este absolut 
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obligatoriu realizarea unui regulament de parcări cu interdicţie clară pentru  tiruri de a 
parca în oraş.    

 
 

  
  

                                                                                       
 

          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.10.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Florentin TUDOR Nicoleta Miulescu 
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 Tudosie Ramona 


