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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 25.02.2010 

 
 
 
 

  
 
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 absenţi motivat: d-na Gheorghe Ana şi dl. Giurgiu Sabin. 
Conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
şi a Legii nr. 215/2001, republicată, şedinţa întruneşte condiţiile legale pentru a-şi putea 
desfăşura lucrările. 
    Potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local supun 
aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor extraordinare şi ordinară desfăşurate  în 
data de 21.01.20120, 28.01.2010 şi 11.02.2010 în cadrul cărora s-au adoptat 56 de 
hotărâri şi 3 în şedinţa extraordinară din 11.02.2010. Sunt temeinice şi legale 56 
hotărâri, fără control de legalitate, până la această dată cele 3 hotărâri adoptate în luna 
februarie. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Dincă pentru a prelua conducerea şedinţei.  
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 16972/19.02.2010, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 

Craiova în şedinţă ordinară în data de 25.02.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Craiova. 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:  
 

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în sem. II al anului 2009. 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dl. 

Antonie Solomon, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” primirea de noi membri în cadrul acesteia. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dl. 
Antonie Solomon, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
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Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” actele adiţionale de modificare a Statutului 
şi Actului Constitutiv ale acesteia. 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi 
vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. Craiova, înfiinţarea unor puncte de lucru  în oraşele Băileşti şi 
Calafat. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru propunerile de 
reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, începând 
cu data de 01.09.2010. 

8. 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 ianuarie 2010. 

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 martie 2010. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei la costurile 
eligibile aferente proiectului „Acces social – reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea centrului social de zi pentru persoane vârstnice 
„Mitropolitul Firmilian”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sumei necesare finalizării proiectului ,,Calificare la 
standarde europene în meseria de mecanic auto şi tinichigiu carosier (CMATC)” 
derulat de către Grupul Şcolar “George Bibescu” din municipiul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sumei reprezentând contribuţia proprie a Şcolii nr.26 din 
municipiul Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului „Visătorii – club 
şcolar de petrecere a timpului liber”. 

13. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 
de garaje. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenurile ocupate de construcţii provizorii cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu disponibil aflat în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi respectiv Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe între doi titulari ai 
contractelor de închiriere a locuinţelor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică  a unui teren, 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în administrarea 
Şcolii nr.32 „Alexandru Macedonski” din municipiul Craiova, în vederea 
amenajării unui teren sintetic de sport. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6 C. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Şerban Vodă, fără număr. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, în incinta complexului sportiv „Stadion Ion Oblemenco”, 
str. Râului, fără număr. 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Nicolae Bănescu, nr.1 C. 

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Dr. Ion Cantacuzino – zona Pelendava. 

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15 C. 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15 B. 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.19 B. 

30. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
asupra unui bun care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a construcţiilor C3 şi C4 şi a terenului aferent, situat în 
municipiul Craiova, str. Filantropiei, nr.1 bis. 

32. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului  Craiova, a bunurilor „atelier şcoală tâmplărie”, aflate în 
administrarea Colegiului Tehnic „Ion Mincu”. 
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33. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al 
municipiului Craiova a terenului situat în municipiul Craiova, str. Calea 
Severinului, nr.23. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.35/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. „BIG TRANS” 
S.R.L . 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2009 referitoare la achiziţionarea terenului 
intravilan, situat municipiul Craiova, str. Motru, nr.1. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.  

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2009 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Termoficare Craiova, a centralei termice împreună cu instalaţiile 
aferente, aflată în clădirea Primăriei Municipiului Craiova, situată în str. A. I. 
Cuza, nr.7. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 236/2008 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuţiei proprii pentru proiectul 
„Şcoala după  şcoală – o modalitate de învăţare, aprofundare, comunicare şi 
relaxare”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. 
Poligonului, nr.168 C. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică – zona 
str.Micşunele, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, str.Micşunele, nr.37. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zonă cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – zona str.Trandafirului, str. Viilor, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime S+P+M, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, 
nr.24 B. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, 
str.Ştefan Odobleja, nr.2.  
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45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea urbanistică cuprinsă la intersecţia străzii Tudor Vladimirescu cu 
str.Anul 1848, în vederea supraetajării unui imobil existent de la regim de 
înălţime S+P, la S+P+2E, în municipiul Craiova, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.55A. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
reconsiderarea reglementărilor şi funcţionalitatea zonei B-dul Carol I – 
str.Feldioara în condiţiile respectării profilelor stradale aprobate prin Plan 
Urbanistic General – extindere, recompartimentare şi supraetajare hotel, cu 
regim de înălţime D+P+3 retras, la D+P+3,4 retras, în municipiul Craiova, B-
dul.Carol I, nr.104. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zonă cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str.Carpenului, în vederea 
construirii unor locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+E, în str. Carpenului, nr.5A, 
respectiv cu regim de înălţime Sp+P+E şi garaj auto, în municipiul Craiova, str. 
Carpenului, nr.5B. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor funcţionale complexe şi corelarea cu situaţia existentă  
în b-dul. Gheorghe Chiţu -  construire imobil P+1E cu destinaţia piese auto şi 
servicii în municipiul Craiova, b-dul. Gheorghe Chiţu, nr.2A. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General pentru trama stradală zona G-ral Magheru, Tudor 
Vladimirescu şi Împăratul Traian, în vederea extinderii corp C1, cu regim de 
înălţime P+M şi mansardarea acestuia, precum şi mansardare garaj C2, C3 şi 
magazie C4, în municipiul Craiova, str. G-ral Magheru, nr.93. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zonală prin conversie funcţională parţială, în condiţiile 
construcţiilor existente str.Caracal – Bd.Decebal, în vederea schimbării de 
destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3, spaţii industriale de 
producţie, în hotel – restaurant, platforme, în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.176. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire (regim înălţime) fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona str.Deceneu – supraetajare clădire de 
la regim de înălţime D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul Craiova, str.Deceneu, 
nr.64. 
 

 
 Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului 
Craiova nr.178/2009 referitoare la cedarea obiectului concesiunii, de la Agenţia 
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pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, către Curtea de Conturi a 
României 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.274/2006 referitoare la aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru investiţia „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră a 
localităţii componente a municipiului Craiova - Popoveni ” 

 
 
     Punctele 4, 14, 18, 19 sunt retrase de pe ordinea de zi. V-aş ruga să votăm în bloc 
ordinea de zi, sub această formă, cu cele 4 puncte retrase. Peste ordinea de zi mai sunt 
două puncte care s-au prezentat la comisii. Vă supun la vot ordinea de zi în bloc, cu 
modificările pe care vi le-am prezentat. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în sem. II al anului 2009. 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dl. 

Antonie Solomon, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” primirea de noi membri în cadrul acesteia. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi 
vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. Craiova, înfiinţarea unor puncte de lucru  în oraşele Băileşti şi 
Calafat. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru propunerile de 
reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova, începând 
cu data de 01.09.2010. 

7. 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 ianuarie 2010. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei la costurile 
eligibile aferente proiectului „Acces social – reabilitarea, modernizarea, 
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dezvoltarea şi echiparea centrului social de zi pentru persoane vârstnice 
„Mitropolitul Firmilian”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sumei necesare finalizării proiectului ,,Calificare la 
standarde europene în meseria de mecanic auto şi tinichigiu carosier (CMATC)” 
derulat de către Grupul Şcolar “George Bibescu” din municipiul Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sumei reprezentând contribuţia proprie a Şcolii nr.26 din 
municipiul Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului „Visătorii – club 
şcolar de petrecere a timpului liber”. 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia 
de garaje. 

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

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe între doi titulari ai 
contractelor de închiriere a locuinţelor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică  a unui teren, 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în administrarea 
Şcolii nr.32 „Alexandru Macedonski” din municipiul Craiova, în vederea 
amenajării unui teren sintetic de sport. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6 C. 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Şerban Vodă, fără număr. 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, în incinta complexului sportiv „Stadion Ion Oblemenco”, 
str. Râului, fără număr. 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Nicolae Bănescu, nr.1 C. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Dr. Ion Cantacuzino – zona Pelendava. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15 C. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15 B. 
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25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.19 B. 

26. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
asupra unui bun care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a construcţiilor C3 şi C4 şi a terenului aferent, situat în 
municipiul Craiova, str. Filantropiei, nr.1 bis. 

28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului  Craiova, a bunurilor „atelier şcoală tâmplărie”, aflate în 
administrarea Colegiului Tehnic „Ion Mincu”. 

29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al 
municipiului Craiova a terenului situat în municipiul Craiova, str. Calea 
Severinului, nr.23. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.35/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. „BIG TRANS” 
S.R.L . 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2009 referitoare la achiziţionarea terenului 
intravilan, situat municipiul Craiova, str. Motru, nr.1. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a 
bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.  

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2009 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Termoficare Craiova, a centralei termice împreună cu instalaţiile 
aferente, aflată în clădirea Primăriei Municipiului Craiova, situată în str. A. I. 
Cuza, nr.7. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 236/2008 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuţiei proprii pentru proiectul 
„Şcoala după  şcoală – o modalitate de învăţare, aprofundare, comunicare şi 
relaxare”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. 
Poligonului, nr.168 C. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică – zona 
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str.Micşunele, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, str.Micşunele, nr.37. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zonă cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – zona str.Trandafirului, str. Viilor, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime S+P+M, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, 
nr.24 B. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, 
str.Ştefan Odobleja, nr.2.  

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea urbanistică cuprinsă la intersecţia străzii Tudor Vladimirescu cu 
str.Anul 1848, în vederea supraetajării unui imobil existent de la regim de 
înălţime S+P, la S+P+2E, în municipiul Craiova, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.55A. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
reconsiderarea reglementărilor şi funcţionalitatea zonei B-dul Carol I – 
str.Feldioara în condiţiile respectării profilelor stradale aprobate prin Plan 
Urbanistic General – extindere, recompartimentare şi supraetajare hotel, cu 
regim de înălţime D+P+3 retras, la D+P+3,4 retras, în municipiul Craiova, B-
dul.Carol I, nr.104. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zonă cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str.Carpenului, în vederea 
construirii unor locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+E, în str. Carpenului, nr.5A, 
respectiv cu regim de înălţime Sp+P+E şi garaj auto, în municipiul Craiova, str. 
Carpenului, nr.5B. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor funcţionale complexe şi corelarea cu situaţia existentă  
în b-dul. Gheorghe Chiţu -  construire imobil P+1E cu destinaţia piese auto şi 
servicii în municipiul Craiova, b-dul. Gheorghe Chiţu, nr.2A. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General pentru trama stradală zona G-ral Magheru, Tudor 
Vladimirescu şi Împăratul Traian, în vederea extinderii corp C1, cu regim de 
înălţime P+M şi mansardarea acestuia, precum şi mansardare garaj C2, C3 şi 
magazie C4, în municipiul Craiova, str. G-ral Magheru, nr.93. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zonală prin conversie funcţională parţială, în condiţiile 
construcţiilor existente str.Caracal – Bd.Decebal, în vederea schimbării de 
destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3, spaţii industriale de 
producţie, în hotel – restaurant, platforme, în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.176. 
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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire (regim înălţime) fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona str.Deceneu – supraetajare clădire de 
la regim de înălţime D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul Craiova, str.Deceneu, 
nr.64. 

48. Proiect de hotărâre privind evocarea Hotărârii Consiliului Local al Municpiului 
Craiova nr.178/2009 referitoare la cedarea obiectului concesiunii, de la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, către Curtea de Conturi a 
României 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.274/2006 referitoare la aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru investiţia „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră a 
localităţii componente a municipiului Craiova - Popoveni ” 

 
 
 

 
1. Întrebări şi interpelări. 

     Dl. Radu Marin: 
    În această perioadă de sărăcie, de dispute de tot felul,  Craiova a găsit prilejul şi toate 
posibilităţile, să organizeze Zilele “Marin Sorescu”, un eveniment deosebit care a mers 
la inimile si sufletele noastre. O mică paranteză, fiind prezent, am remarcat solicitările 
oamenilor de cultură, ale poeţilor, despre Ion Alexandru. Vedeţi diferenţa dintre 
Craiova şi celelalte   municipii din ţara noastră care ar putea să facă la fel. 
     D-le primar, am o întrebare pt. Dumneavoastră, pe care o aşteaptă cetăţenii de pe 
Aleea Tabacu, şi unii dintre ei sunt în sală, alţii probabil că la televizor. Canalizarea. Să 
le spuneţi când credeţi dvs., în perioada asta destul de  dificilă, că se poate introduce 
canalizare acolo.  
     Şi ultima chestiune este că peste câteva zile este 1 Martie, luna mărţişorului, din 
partea mea transmit şi eu la toate domnişoarele şi doamnele, să fie frumoase, să fie 
iubite şi respectate. La mulţi ani! Vă mulţumesc.  
    Dl.Primar: 
   Vă mulţumim pentru aprecieri,  într-adevăr este un eveniment, iar Marin Sorescu este 
un poet nepereche al nostru, al românilor, tradus în peste o sută de limbi europene 
dovadă că în sală au participat oameni de mare valoare din cultura românească, dar şi 
de dincolo de Prut care, probabil că o să ne-ntâlnim şi cu Domniile Lor şi la zilele 
Basarabiei şi Bucovinei în 24 sau 25 martie în acest an 
     Despre Ion Alexandru şi Nichita Stănescu,  ar trebui  să înveţe de la dvs., Consiliul 
Local şi şi administraţia locală, ce-nseamnă să preţuieşti cultura fiindcă un popor fără 
cultură e un popor mort. Noi nu ne batem joc de oamenii  valoroşi şi aici vreau să fac o 
precizare că am mai avut o discuţie cu dl. Badea înainte  şi bănuiesc că nu s-a auzit în 
sală  şi nici pe postul de televiziune, că n-am fost cei care au vrut ca Universitatea să 
plece din acest municipiu, dacă dvs. credeţi că acei aproape două sute de euro erau mult 
pentru a face o concesiune şi care cinci ani nu s-a plătit înseamnă că eu nu mai am ce 
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căuta in această instituţie. Ce propun, fiindcă e greu să facem un contract de concesiune 
sau să prelungeşti acum, o adresă din partea instituţiei pe care o conduc şi cred că este 
legală şi îi rog pe jurişti să se pronunţe acum, ca să-l atenţionăm pe finanţator să-şi 
rezolve problema într-un an de zile cu acest contract. Şi această „Universitatea” care 
este şi a noastră, nu numai a lui, să joace în continuare la Craiova. Asta voi face eu 
astăzi, ca să stingem acest conflict aproape inventat, şi nu de primărie. Că nu ne 
suportăm, nu  are rost să fac discuţii acum, dar nu trebuie să sufere sportul craiovean, în 
special fotbalul. Deci asta voi face eu imediat şi o să-l rog pe dl. Consilier Badea, să 
meargă cu adresa din partea instituţiei la club să discute, şi dacă acceptă, o să vă propun 
un euro pe lună. 
      Canalizarea sperăm s-o finalizăm în iulie august, cel târziu, canalizare pe care ne-
am programat-o în cele două cartiere, Brestei şi Catargiu. Nu mai amânăm nici măcar 
cu o zi.  
     Despre Aleea Tabacu, la Obedeanu, nu vă răspund pe loc. Lăsaţi-mă să discut cu 
Direcţia de Servicii Publice să vedem care este perspectiva. Ştiu că este în centrul 
Craiovei, dar mai sunt şi alte străzi necanalizate în centrul Craiovei. În două trei zile vă 
spun care este perspectiva cu această alee. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Am discutat şi cu dl. Director de la Compania de Apă, problema cea mai importantă 
este că  este contrapantă. Această canalizare se poate rezolva numai să treacă prin 
curtea vecinilor în Brestei. Nu poate să curgă apa la deal niciodată. Asta este singura 
problemă şi singurul inconvenient care se pune. 
     Dl. Primar: 
     Iau de bună ce spuneţi dvs., dar o să-i rog pe specialişti să se pronunţe în două-trei 
zile şi atunci voi da un răspuns corect. 
     Dl. Magla: 
     Am trei probleme pe care vreau să vi le supun atenţiei. Prima. Vedem cu toţii parcul 
Sfântu Dumitru, o mică bijuterie, ceva mai jos la 300 m parcul din faţă de la Madona 
Dudu, care, la ora actuală este împărţit în două, o suprafaţă privată al cărei proprietar, 
rugămintea ar fi să-i atragem un pic atenţia că există un regulament de gospodărire al 
municipiului şi ţine suprafaţa aceea într-un hal fără de hal, iar lângă, a rămas bucata de 
parc, ce presupun că ne aparţine nouă în continuare şi care, deocamdată, a fost un pic 
lăsată de izbelişte. Ar fi păcat cu nişte costuri decente, modice, să nu o reabilităm să 
arate atât de frumos într-un perimetru înconjurător care se află, de asemenea, la o ţinută 
înaltă.  
     Al doilea aspect este strada Caracal, care sigur, şi vechimea şi intemperiile au 
degradat-o grav şi nu neapărat ca şi orientare specială pentru strada Caracal, dar ştim cu 
toţii foarte bine că acum ea este calea de legătură către un punct embelmatic pentru 
Craiova. Este vorba de Ford. Şi totodată, în momentul când va fi băgată în reabilitare 
atras atenţia că reabilitarea să se facă la parametrii de rezistenţă a structurii net 
superiori pentru că încă, acea stradă este tranzitată de către traficul greu şi astfel riscă, 
într-un interval de timp relativ scurt, să se deterioreze lucrările de îmbunătăţire care s-ar 
face. 
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     În curând o să avem şedinţa de buget. Revin cu rugămintea ca pentru anul acesta 
măcar să prindem, să începem, să încercăm să continuăm poate la anul, acea idee pe 
care v-am iterat-o  într-o şedinţă precedentă, de a realiza în spaţiul acela, vis a vis de 
Obedeanu, un birou unic cu toate serviciile  funcţionale ale primăriei şi care, pentru cei 
care aveau rezerve în privinţa utilităţii funcţionării, vreau să le spun că cei care vor 
reprezenta instituţiile subordonate primăriei acolo, pot obţine informaţii corecte de la 
instituţie în timp real prin simpla conectare la reţeaua informatică a instituţiei 
respective, deci nu ar fi pur şi simplu, un birou formal ci un birou cu reală utilitate 
pentru cetăţenii Craiovei. Dincolo de faptul că am convingerea că aveţi încredere în 
corectitudinea acestui raţionament, dacă este cazul, la şedinţa respectivă, îmi procur şi o 
cravată în nişte culori care să vă facă să îmbrăţişaţi ideea.   
     Dl. Primar: 
     Astăzi are loc licitaţia privind proiectul tehnic pentru parcurile şi grădinile Craiovei. 
Toate sunt inventariate şi urmează să se pronunţe firmele de arhitectură, urmând ca noi, 
prin proiectul de buget, să alocăm bani pentru a reabilita toate parcurile şi grădinile 
Craiovei.  Nu le mai facem după ureche că aici punem trandafiri nu ştiu ce culoare şi în 
altă parte nu ştiu ce. Aveţi răbdare. Vă mai spun că până pe 20 martie nu o să mai găsiţi 
o groapă în carosabilul Craiovei. Am început acţiunea de reabilitare a infrastructurii 
stradale şi avem promisiuni de la asfaltatori că pe 20 putem să inventariem toate 
străzile şi aleile că nu va mai fi o groapă.  
     Despre strada Caracal este prinsă în Planul Integral de Dezvoltare al Craiovei. O 
sumă destul de mare. În acest an şi în anul viitor 2011,  suntem obligaţi să depunem 
toate proiectele care însumează 96 milioane de euro. Eu aş vrea să le depunem în acest 
an, iar banii să-i obţinem până în anul 2012, nu până în 2015 cum sunt prevăzuţi ei. 
Asta înseamnă că trebuie să ne mişcăm foarte repede.  Bugetul să vedeţi că nu prea 
avem ce împărţi. Este pentru prima dată după 8 ani de primărie şi ei au cred că 20 de 
ani de când proiectează bugete, cei din executiv, de la direcţia economică, când nişte 
venituri la nivelul anului trecut, nu anul acesta, ci cum le-am estimat noi atunci, pentru 
a putea prognoza nişte cheltuieli care printr-o întâmplare fericită, un ajutor 
guvernamental, să le putem efectua în anul acesta. Este dezastru. De asta spun că toate 
marile bulevarde şi străzile principale, vor fi reabilitate pe bani europeni. 
     Despre Brestei, terenul într-adevăr este acolo, ştiţi că l-am preluat printr-un schimb 
cu liceul Auto din Romaneşti, este o idee foarte bună. Trebuie să găsim şi soluţii 
financiare. Discutăm când dezbatem şi adoptăm proiectul de buget pe anul 2010.  
     Dl. Badea: 
     Vreau să ridic două probleme. În ultimele zile am ieşit în părculeţ cu copilul, lucru 
pe care îl fac şi alte mii de craioveni împreună cu copiii lor. Am constatat cu tristeţe că 
aceste parcuri sunt pline de excremente de câine. Vă rog să mă credeţi că este teribil să 
mergi cu copilul în parc şi să vezi din 10 în 10 m  aceste lucruri. Am stat peste 10 ani în 
străinătate, în ţări pe care şi dvs., dl. Primar, le-aţi vizitat şi aţi văzut că  din acest punct 
de vedere sunt net superiori nouă. Se poate remedia uşor acest lucru. Ştiu că Poliţia 
Comunitară nu are atribuţii în a veni cu modalităţi de a-i pedepsi pe cei care au în 
proprietate patrupede şi merg cu ele în parc şi nu strâng ceea ce este în cauză în 
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momentul actual. Trebuie să găsim o modalitate pentru că am muncit, şi s-a muncit şi s-
a investit în aceste parcuri şi nu putem merge în siguranţă cu copiii. 
     A doua problemă deja dvs. aţi anticipat-o. Şi în şedinţa trecută şi în această şedinţă 
am ridicat problema echipei de fotbal Universitatea Craiova. Nu am făcut-o din vreun 
sentiment de prietenie pentru dl. Mititelu. Am cu dl. Mititelu doar o relaţie de respect 
reciproc. Am ridicat această problemă datorită faptului că am mâncat o pâine la această 
echipă mulţi ani, o iubesc şi o respect ca de altfel foarte mulţi dintre cei care trăiesc în 
acest oraş.  Ce trebuie să ştie craiovenii este că ieri s-a dat o decizie din partea 
federaţiei Române de Fotbal prin care, din câte am înţeles, Clubul Sportiv Universitatea 
Craiova nu poate organiza meciul de sâmbătă, cel cu Gaz Metan, la Severin. Neavând 
contact cu noi, dvs. aţi venit cu această propunere, aceea de a-i da posibilitatea nu d-lui 
Mititelu ci clubului pe care dânsul îl are în proprietate în momentul actual, să 
organizeze pe o perioadă de un an de zile meciurile de acasă pe stadionul Ion 
Oblemenco. V-aş ruga să putem să obţinem această hârtie cât mai rapid de la primărie 
pentru a putea să i-o prezentăm d-lui Mititelu pentru a nu fi acuzaţi în continuare că nu 
vrem să avem o bună relaţie cu clubul sportiv Universitatea Craiova.  
     Dl. Primar: 
     Şi mie îmi place curăţenia, ordinea, disciplina, şi pot să spun că oraşul nostru este un 
oraş curat, fiindcă s-a început această acţiune în urmă cu aproape 8 ani de zile când 
spuneam că un edil trebuie să fie judecat după trei elemente. Siguranţa pe stradă, 
curăţenia oraşului şi ambientul. Că se întâmplă ce se întâmplă cu concitadinii noştri 
care au un comportament departe de a fi civilizat, cred că până la urmă tot măsurile 
pecuniare pot să rezolve această problemă şi cât de cât să le schimbe mentalitatea. Am 
dat hotărâri de consiliu, trebuie respectate. Poliţia Comunitară din momentul acesta are 
voie să dea amenzi pentru nerespectarea hotărârilor de consiliu şi amenzi usturătoare. Îl 
rog pe Titu Petrescu, care este comandantul Poliţiei Comunitare, să fie mai aspru, să-i 
dojenească şi să fie mai prezenţi în locurile publice, fiindcă, într-adevăr, câinii 
comunitari şi câinii cu stăpân sunt o problemă în municipiul nostru. Vă mai promit că 
în două-trei săptămâni, deci până în paşti, oraşul va fi la un standard mai mult decât 
acceptabil, va fi curat.    
     Despre Universitatea, nu mă mai repet. Am avut un contract pe 5 ani de zile, Clubul 
Universitatea n-a plătit nici măcar un leu redevenţă şi care era de 8 milioane pe lună, în 
jur de 100 milioane pe an, pentru cele 7,5 ha de teren închiriate. Alţii, care au avut un 
chioşc, au plătit şi dacă n-au plătit au fost şi evacuaţi, noi am zis că acest fotbal şi 
această echipă este reprezentativă şi este o stare de spirit a Craiovei, să trecem cu 
vederea în trecut. Acum am propus un euro, sau vă propuneam dvs., prin semnarea 
acelui protocol, că o să vin în faţa dvs. şi cu un euro pe lună să închiriem stadionul pe 
30-40 de ani, dacă ar fi după mine l-aş da gratis fiindcă nu este cine ştie ce mare 
investiţie pentru oraşul nostru şi pentru primăria noastră. Am găsit această soluţie, sper 
să fie legală, prin care să comunicăm clubului să intre în legalitate, într-un an de zile, 
până atunci să-şi joace meciurile pe stadionul Ion Oblemenco, noi sau dvs. ce să faceţi 
mai mult. Relaţia mea cu finanţatorul este cum este. De ce? Nu ştiu cât sunt eu de 
vinovat sau cât este el de vinovat, dar între instituţie şi Universitatea Craiova a fost tot 
timpul o relaţie normală, dovadă că am ajutat de foarte multe ori, am venit în faţa dvs. 
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şi am insistat pentru fel şi fel de PUZ-uri, PUD-uri, ca să mobilăm zona respectivă, 
chiar dacă aparţineau finanţatorului. De ce? Am spus că nu mă interesează cum îl 
cheamă, am vrut ca oraşul să arate altcumva şi să ajutăm această echipă. Probabil că are 
ce are cu persoana mea, dar este cineva sus acolo, care ne judecă pe toţi. Încă o dată o 
mână întinsă. Trebuie să o strângă. Adresă din partea primăriei prin care comunicăm 
acest lucru. Cei de la federaţie m-au rugat şi le-am spus că nu este nici o oprelişte din 
partea mea şi a consiliului. Dar să nu uitaţi că am cheltuit aproape un milion de euro 
anul trecut, „20 miliarde pentru cheltuieli cu echipa şi s-au dus în altă parte şi normal că 
dl. Pascu şi ceilalţi au zis că e normal să ştie cum s-au cheltuit banii,  ca să adoptaţi 
hotărârea, restul, cu sistemul acela electronic de intrare în stadion şi cu generatorul de 
curent electric pentru a doua sursă de curent pentru instalaţia nocturnă şi celelalte s-au 
dus iar aproape 20 de miliarde, deci n-a fost rea voinţă din partea noastră. Vreau să 
închei acest scandal şi  conflict. Ştiu că este greu să ţii o echipă de fotbal, îţi trebuie 
bani mulţi,  dar gândiţi-vă că este banul public şi pentru orice rău dăm socoteală. Şi 
dvs. care aprobaţi şi noi care aprobăm şi stăm între actul administrativ şi hotărârea de 
consiliu. Sunt dispus să înaintăm această adresă prin care lăsăm clubul să-şi desfăşoare 
activitatea în Craiova pentru încă un an de zile până intră în legalitate, dacă asta este 
soluţia legală. Din câte ştiu, firma aceasta s-a declarat în faliment. La Braşov. Nu are 
voie să mai facă un contract de concesiune cu nimeni în ţara asta, nici măcar cu 
Severinul.  Eu nu ştiu ce hotărâri dau acolo şi ce jurişti de marcă au. La Craiova, din 
câte am înţeles după ce am discutat cu directorul Direcţiei Juridice, dl. Mischianu, mi-a 
spus  că altfel nu se poate, că eu vroiam să vă propun acum. Să fie iniţiativa lui Badea 
că a fost fotbalist, cu o hotărâre de consiliu prin care să se aprobe pe 40 de ani cu un 
euro pe lună, dar nu merge. Soluţia aceasta nu este de compromis, dar este ca să nu 
paralizăm meciurile. 
     Dl. Badea: 
     Sunt mai puţin de 48 de ore până la disputarea meciului următor de acasă. Dacă se 
poate să rugăm pe dl. Ovidiu Mischianu să întocmească această hârtie până la sfârşitul 
şedinţei ca dvs. să puteţi s-o semnaţi, urmând ca imediat după şedinţă eu să merg să 
discut cu dl. Mititelu. 
     Dl. Primar: 
     Să fim şi mai operativi. O rezolvă în 5 min. Şi plecaţi cu ea. Nu este o şedinţă grea 
ca să depindă soarta Craiovei de un vot. Mergeţi imediat.  
     D-na Secretar: 
     Acest acord îl comunicăm Ligii de Fotbal pentru a demonstra intenţia autorităţii 
locale, Consiliul Local şi primar, de a sprijini clubul, până la reglementarea regimului 
juridic al contractului.  
     Dl. Badea: 
     Aştept să se termine şedinţa. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Am trei probleme pe care am să le tratez foarte scurt. Prima problemă este a Şcolii 
Obedeanu. Am rugămintea să faceţi toate eforturile pe care vi le permite funcţia cu care 
sunteţi investit să salvaţi această instituţie de învăţământ. Este cea mai veche instituţie 
de învăţământ din Craiova şi ar fi păcat să dispară de pe firmamentul şcolilor de tradiţie 
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din Craiova, din judeţul nostru şi eu cred că are o greutate şi la nivel naţional. Înţeleg 
considerentele pentru care aplicarea noii legi a învăţământului încearcă să eficientizeze 
procesul de învăţământ însă în cazul unei asemenea instituţii cu un asemenea trecut, cu 
un asemenea back ground, cu un asemenea blazon, se poate face o excepţie.  
     În mandatul dvs. trecut şi prezent trebuie recunoscut că s-au construit, s-au înfiinţat 
un număr apreciabil, dacă nu chiar impresionant, de locuri de parcare. În zona centrală, 
oricâte locuri de parcare am face, ele se vor dovedi insuficiente. De aceea, vreau să 
asociaţi realizarea de locuri de parcare cu implantarea acelor stâlpişori care împiedică 
abuzarea domeniului public şi parcarea pe zone verzi şi pietonale. Şi aici mă refer în 
special la intersecţia dintre str. Înfrăţirii şi A.I. Cuza. Acea intersecţie, acel colţ, este 
invadat de maşini care stau câte  2-3-4, unele în spatele altora, blocând şi circulaţia în 
intersecţii. Cetăţenii din blocurile respective nu pot să iasă cu cărucioarele copiilor, 
trebuie să se strecoare printre maşini. Vă rog frumos puneţi câţiva stâlpişori în zona 
aceea, nu trebuie prea mulţi şi probabil că asemenea situaţii mai sunt şi în alte zone, nu 
am primit sesizări în sensul ăsta şi nu sunt pregătit să  răspund. 
     Al treilea lucru este următorul. În urmă cu ceva vreme, în fostul mandat,  s-a aprobat 
în baza unei hotărâri de consiliu realizarea unui studiu de fezabilitate pentru 
introducerea reţelei de apă şi  canalizare în cart. Făcăi, pentru reţeaua de apă s-a făcut 
studiu de fezabilitate, s-a făcut şi reţeaua, aşteptăm să se înceapă demersurile de 
proiectare şi în măsura în care vom avea bani, aici nu am mari speranţe, dar măcar cu 
proiectarea să o realizăm, pentru canalizarea în cartierul respectiv.  
     Dl. Primar: 
     Şcoala Obedeanu din câte ştiu eu, nu dispare. Cel puţin denumirea nu va dispărea. 
Aceste comasări se fac fiindcă guvernul aşa a gândit, adică profesorii, educatorii, 
învăţătorii să aibă un număr de copii, elevi, o anumită reprezentare, nu să stea în clasă 
trei copii şi trebuia s-o încălzim. Probabil că o să dispară multe din acele săli de clasă, o 
să apară altceva dar primăria nu este implicată cu absolut nimic. Deocamdată acea 
descentralizare pe care ne-o dorim cu toţii, nu s-a realizat. Totul înseamnă inspectorat şi 
minister.  Pe noi nu ne întreabă nici la numirea directorilor, doar atunci când doresc 
domnii directori bani pentru diverse lucrări de investiţii să le plătim utilităţile. Cel puţin 
până acum. Dar am reţinut, Obedeanu să nu dispară de pe firmament, prima şcoală din 
Craiova. Avem şi pe dl. Prefect prezent, şi îi mulţumesc că este o premieră, dânsul vine 
ori de câte ori este invitat la şedinţele Consiliului Local şi probabil că o să aibă un 
punct de vedere. 
     Despre locuri de parcare, al reţinut cu acei stâlpişori la Înfrăţirii cu A.I. Cuza. 
     Despre Făcăi, am introdus apa potabilă, urmează canalizarea care înseamnă un 
proiect  uriaş, fiindcă nu numai la Făcăi va fi realizată această investiţie, şi în Bariera 
Vâlcii, şi în Bordei şi în Drumul Apelor, şi în Plaiul Vulcăneşti şi, bineînţeles, nu în 
ultimul rând, la Făcăi. Suntem prinşi cu o sumă de bani, ne luptăm, sperăm că o să 
depună în două luni de zile acel proiect tehnic la Bruxelles, urmând ca primăria să 
primească în jur de 60 de milioane de  euro pentru realizarea acestei investiţii de 
canalizare.  Normal ar trebui ca prin iulie august 2011, să începem lucrările de 
canalizare în cartiere.  
     Dl. Albăstroiu: 
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    Aş veni şi eu cu un apel către instituţiile statului, este vorba de Garda de Mediu, 
Agenţia de Mediu şi chiar Instituţia Primarului, referitoare la aceste terenuri care se 
retrocedează în intravilanul Craiovei şi care practic nu sunt îngrădite de către 
proprietari. Rămân de izbelişte, se aruncă gunoaie, se aruncă moloz. Pe Dezrobirii, 
lângă piaţa din Rovine, acel teren care este retrocedat familiei Niţă a devenit o groapă 
de gunoi pentru cartier, în aşteptarea cumpărătorului. De asemenea, balta Craioviţa. O 
să vină din nou vremea frumoasă, călduroasă şi o să fie din nou problema mirosurilor 
îngrozitoare pentru cart. Craioviţa Nouă, pentru cart. Brestei.  Nefiind îngrădită, acolo 
se depozitează foarte multe gunoaie şi prin spatele caselor din Brestei, la Bâlteni pe 
acolo  şi ar trebui să se ia măsuri că este în centrul Craiovei, aproape  de centrul 
Craiovei. Trebuie făcut ceva, să o îngrijească cine o are, obligat să păstreze curăţenia 
acolo, nu se mai poate merge la infinit cu asemenea situaţii. 
     M-ar interesa situaţii str. Fermierului şi situaţia Aleii IV Brestei unde în fiecare an 
se întâmplă aceste inundaţii atunci când plouă foarte mult, sau este zăpadă aşa cum a 
fost anul acesta, în cantităţi foarte mari. Eu ştiu că este aprobat un studiu de fezabilitate 
pentru canalizare dar cetăţenii ar vrea să ştie când se pune în practică, când se începe 
canalizarea în acea zonă.   
     Este vorba despre regulamentul aprobat de consiliul local, un regulament pus spre 
aprobare de dl. Magla, care a rămas decât un regulament scris şi nu se aplică. Referitor 
la aceasta, sunt întru totul de acord cu ce spunea dl. Badea, cred că Poliţia Comunitară 
trebuie să-şi ia rolul în serios, să dea câteva amenzi să se facă publice, pentru a se 
discipliniza tot omul că altfel, dacă rămâne decât scris şi nu-l aplicăm, degeaba l-am 
aprobat.   
     Dl. Primar: 
     Este corect şi pertinent ceea ce a ridicat dl. Consilier despre salubrizarea oraşului. 
Terenurile acelea retorcedate prin justiţie sau datorită acestei legi a retorcedării, care 
sunt lăsate de izbelişte, faptul că această afacere imobiliară a dispărut, criza a pătruns 
puternic în toate sectoarele economiei, nici măcar nu şi le-au împrejmuit şi au ajuns 
gropi de gunoi pentru mai toate cartierele Craiovei. Noi o să le inventariem şi pe 
proprietari o să-i amendăm  fiindcă aşa este corect şi legal.  
     Despre Balta Craioviţei ştiţi că este proprietate privată şi o să rămână baltă şi peste 
100 de ani. În zona aceea doar un investitor a venit care a cheltuit mai mult decât au 
cheltuit americanii când au cumpărat Ford-ul, şi a apărut acea investiţie, acel magazin 
real în acea baltă şi cu atâta scandal eu fiind făcut vinovat de tot ce se întâmplă „bine” 
în Craiova asta.  
     Str. Fermierului şi Aleea IV Brestei. Mulţi cetăţeni din zonă şi-au construit casele pe 
canalele deschise ale cartierului şi, bineînţeles, acum suportă consecinţele ceilalţi care 
sunt aşezaţi într-o zonă mai joasă şi unde nu există posibilităţi de evacuare a apelor 
pluviale. Dacă eram primar acum 30-40 de ani niciodată nu le dădeam voie să 
construiască în acea parte a Craiovei când apa este la o cazma. Când sapi o cazma de 
30 de cm ai dat de apă.  Deci nu este o zonă construibilă. În alte ţări civilizate dacă vrei 
să-ţi faci o casă într-un câmp stai 30-40 de ani şi îţi spune onorata primărie da, 
contribui la canalizarea cartierului sau a zonei, la toată infrastructura că este stradală, 
aduci toate proprietăţile la limita utilităţii şi îţi dăm aprobare. Dacă am plătit şi eu 
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impozite şi taxe locale de 1 milion sau două, trebuie să construiesc fără autorizaţie şi să 
primească miliarde de lei de la primărie pentru a mulţumi 30-40 de gospodării  sau 30-
40 de familii. Restul de 400 mii trebuie să sufere. O să vedeţi câte cheltuieli avem şi cu 
reabilitarea stradală, dar şi cu protecţia socială fiindcă peste 40% din veniturile proprii 
se duc pentru protecţia socială. Prin constituţie, suntem stat social şi suportăm 
consecinţele pentru cei care nu au cine ştie ce venituri sau dacă le au, le au foarte 
modice.   
     Cu str. Fermierului şi Aleea IV Brestei, o să-l rog pe dl. Prefect să spună, fiindcă a 
fost la o întâlnire la Ministerul Administraţiei, probabil că a luat nişte bani pe ISU.  
     Dl. Prefect: 
     Ţin să vă spun că mi-am petrecut mai multe zile pe str. Fermierului decât le-ar fi 
petrecut oricine altcineva. Să ştiţi că nu este de glumă cu acel cartier. În primul rând 
reţeaua stradală. Nu pot să acţioneze acolo nici pompierii. Problema care s-a pus este că 
din ridicările topo pe care le-am efectuat în timpul intervenţiei, am constatat că este o 
căldare mai jos decât porţiunea de scurgere. Altă problemă deosebită este acel canal 
care vine de pe Eliza Opran, unde nici acolo nu este baraj şi este cu totul altceva şi 
acolo, ar trebui regularizat, deci este o parte uitată. Am constatat că ISU trăgea apa 
dintr-o baltă şi se recircula, era un perpetum mobile, dar vă spun că în baza 
documentaţiei puse la dispoziţie de Compania de Apă cu ce ne-au dat referatele şi 
rapoartele de la ISU, am fost la minister şi am depus pentru proxima şedinţă de guvern, 
am fundamentat o hotărâre de guvern pentru a aloca bani pentru refacerea scurgerii cel 
puţin pe str. Fermierului şi pe celelalte, astfel încât să poată fi şi circulabilă strada şi să 
nu mai ţinem mobilizate acolo permanentizat pompele de la ISU. 
     Dl. Primar: 
     Este vorba de realizarea unei staţii de pompare a apei din zonă. Prefectul spune că în 
jur de 20 de miliarde vor veni către Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi atunci noi, 
primăria, vom contribui probabil cu acea conductă care o să preia apele pluviale şi către 
canalul principal colector sau balta Craioviţei. Pentru asta îi mulţumim. Este un prefect 
bătăios, activ  şi mi-e drag să colaborăm în continuare. 
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Am să supun atenţiei dvs. patru probleme. Din audienţele pe  care le-am acordat au 
rezultat următoarele. Au fost multe solicitări şi nemulţumiri în legătură cu taxa de 
parcare. Referitor la cei care au curţi şi îşi parchează maşinile în curţile proprii.  
Datorită faptului că plătesc un impozit pe curţi solicită să nu mai plătească un impozit 
suplimentar la celelalte maşini pe care le au. Nu ştiu cât va fi. 
     Dl. Primar: 
     Vreau să vă răspund pe loc. Nu se poate aşa ceva. Dacă la audienţele dvs. a venit dl. 
Roşu, trebuie să înţeleagă că maşina nu se ţine numai în curte. Noi vorbim de acea taxă 
de parcare pe domeniul public, nu în curte. Pleci cu ea şi o parchezi în faţa primăriei. 
Trebuie să plăteşti pentru asta. Sau mergi la spital, mergi în piaţă. 
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Se poate găsi o soluţie ca în parcările din centru şi în alte zone ale oraşului să se 
perceapă o plată pentru toată lumea şi atunci creşterea de buget este mai mare decât 
acum. 
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     Dl. Primar: 
     Vrem să introducem  în anumite zone ale Craiovei taxarea cu plată. Asta vom face 
prin RAT sau RAADPFL.   
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Au mai fost intervenţii în legătură cu comasarea unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova şi a fost vorba despre Şcoala Obedeanu, a ridicat-o colegul Ştefârţă 
înainte. Vreau să vorbesc acum despre Şcoala Anghel Saligny care va fi comasată cu 
Colegiul Neniţescu.  Dânşii solicită ca localul în care a funcţionat Anghel Saligny să 
rămână în funcţiune şi datorită faptului că a fost pus în practică un proiect Phare de 
dotare cu  atelierul de croitorie, iar localul unde ar trebui să se mute la Colegiul 
Neniţescu, nu le oferă posibilitatea de a funcţiona pe o singură tură. Cer o reanalizare a 
măsurilor de punere în practică a acestei comasări.  
     La punctul trei, este vorba de o cerere a unei firme, Rubicon SRL,  care are depusă o 
documentaţie la primărie prin care solicită închirierea spaţiului de pe Calea Unirii, din 
faţa magazinului pe care îl au, fosta Ina, pentru amenajare terasă estivală şi sunt 
nedumeriţi că nu au  primit răspuns la solicitarea lor, datorită faptului că vor să-şi 
doteze cu  toate ustensilele necesare înainte de a începe sezonul estival.  
     La punctul patru, atunci când plouă, sau când se deszăpezeşte, cum a fost cazul de 
curând, pe foarte multe străzi din Craiova se crează nişte şuvoaie de apă, adevărate 
pâraie. Este necesar ca atunci când se vor reabilita străzile, exemplu Carol I, să se aibă 
în vedere realizarea canalizării pluviale.    
     Dl. Primar: 
     Despre comasări am mai vorbit privind unităţile de învăţământ. Inspectoratul şcolar 
este direct răspunzător. Dolenaţa dvs. o transmitem inspectorului şef şi vă promit o 
discuţie în trei, dacă vreţi dvs., cu d-ra Buşoi, şi cu mine, probabil că săptămâna 
viitoare pe marţi, miercuri, să vedem ce putem face. Cu liceul Anghel Saligny. 
     Mă surprinde că nu a primit răspuns această firmă Rubicon SRL fiindcă noi avem 
tot interesul să luăm banii. Adică veniturile trebuie să fie cât mai mari la bugetul local, 
fiindcă avem ce să facem cu ei. O să mă interesez la control comercial, la dl. Burci, să 
văd ce se întâmplă, de ce trenează.  Cu siguranţă că vor primi un răspuns şi va fi 
favorabil.  Vreau ca tot centrul ăsta să fie plin de terase, să fie o activitate comercială 
febrilă pe tot parcursul primăverii, verii şi toamnei. 
     Dl. Radu Marin Traian: 
      Dânşii s-au alarmat datorită faptului că cineva de aici, din cadrul primăriei, le-a 
transmis că sunt  alte interese, ceea ce eu nu cred.  
     Dl. Primar: 
     Dacă o să aflu cine este acela, spun eu că o să plece acasă. Trebuie să facem ordine 
cât de cât şi în propria grădină. Mai ales că o să ajungem la 360 de salariaţi în scurt 
timp. 
     Despre canalizare ştiu că nu este calibrată corect, ştiu ce înseamnă să vină un potop, 
aţi văzut ce s-a întâmplat la Madeira în  Portugalia când o staţiune de vis a fost înghiţită 
de ape. Să ne rugăm să nu plouă torenţial la Craiova fiindcă avem nevoie de ani de zile 
ca să punem la punct canalizarea oraşului. O să se mai întâmple şi ploi torenţiale care o 
să creeze disconfort pentru cei care locuiesc pe diferite străzi ale Craiovei, dar nu avem 
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ce face. Uitaţi-vă ce este în toată ţara sau ce este şi în Europa sau în ţările dezvoltate 
care au cheltuit bani mulţi cu infrastructura şi tot timpul au avut o gândire corectă. Nu 
cum am făcut noi cu hei rup. Construiam cartiere şi uitam canalizarea şi o băgam în 
lacul Craioviţa. Zeci de mii de persoane care folosesc apartamentele fără o scurgere 
corectă a apelor menajere şi pluviale. Trebuie mult la Craiova ca să pui la punct aşa 
ceva.  
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Mai sunt şi alte activităţi care trebuiesc luate în seamă şi atunci când se programează 
nişte străzi pentru reabilitare, pe lângă canalizarea pluvială mai poate fi luată în 
considerare şi montarea de contoare de apă, de gaze, la fiecare locuinţă în stradă să nu 
mai fie nevoie să intre în curte.  
     Dl. Primar: 
     Aşa facem acum. Am avut o licitaţie au venit doar două firme. Până la sfârşitul 
anului, până în septembrie octombrie cred că avem de demontat vreo 4000 de 
apometre. Poate mă ajută dl. Buruiană. Ce nu s-a făcut în 4 ani vreţi să facem într-un 
an.     
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Este o activitate care va dura probabil 10-15 ani. Trebuie să facem permanent stradă 
cu stradă să nu mai fie nevoie să mai trecem încă o dată după 6 luni sau un an. 
     Dl. Primar: 
     Am înţeles, am preluat şi vă promit o întâlnire cu d-ra Buşoi  marţi sau miercuri. 
     Dl. Pârvuleasa: 
     Dl. Primar a anticipat o primă chestiune pe care o aveam şi eu pe ordinea mea 
personală, este vorba de apariţia gropilor în urma iernii. Este normal să apară aşa ceva. 
Singura mea rugăminte, dacă s-ar putea atrage atenţia celor care efectuează aceste 
lucrări, măcar în reparaţia acestor gropi să modifice puţin reţeta mixturilor asfaltice 
fiindcă ele vor apare după două – trei săptămâni. 
     O altă problemă au ridicat-o şi colegii mei cu restructurarea unităţilor şcolare.  Ce 
nu s-a spus este că şcoala Obedeanu este aproape de numărul de elevi impus de lege şi 
este un reper în învăţământul  naţional ca şcoală ca vechime din ţară, iar acum câţiva 
ani de zile s-au înfiinţat clase similare la o unitate de învăţământ la vreo 200 m de 
şcoala Obedeanu. Dacă nu o reparaţie, este o reparaţie morală pentru această şcoală cu 
vechime, până la urmă.  
     O altă problemă nu ştiu dacă merită supusă atenţiei dvs., este problema câinilor 
comunitari. A nu se înţelege că eu am un suflet rău, sau că nu-mi plac câinii sau 
altceva. Am acasă 3-4 câini pe care îi ţin legaţi, am grijă de ei, însă am ăzut acum 
câteva seri pe un post local de televiziune o tânără domnişoară foarte contrariată ca şi 
când noi ar trebui să facem în Craiova crescătorie de câini.  Ştiţi bine ce cheltuială este 
cu aceşti câini, câteva acţiuni s-au şi făcut în sensul acesta. Dacă eram într-o sală de 
clasă mai avea puţin, ne scotea la tablă şi ne punea în genunchi.  Aş întreba-o pe acea 
domnişoară care probabil reprezintă vreo organizaţie  sau vreo fundaţie, de câte ori s-a 
dus şi a cumpărat o pâine sau un pachet de biscuiţi şi s-a dus la un cămin de bătrâni sau 
un cămin de copii cu handicap. Nu se poate aşa ceva, chiar din această chestiune să 
facem o acţiune prioritară când sunt atâtea probleme mult mai dureroase cu care ne 
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confruntăm. Într-adevăr în măsura posibilităţilor, ne putem ocupa şi de câini, dar cred 
că sunt alte probleme de care putem să ne ocupăm, nu neapărat de câini.  
     O altă problemă şi aici profit şi de prezenţa d-lui prefect, este problema gestionării 
acţiunii de deszăpezire.  Toată lumea a văzut că iarna aceasta a fost destul de grea. Mi-
aş permite să felicit comandamentul creat la nivel de primărie fiindcă a doua zi 
dimineaţa nici nu se observa că a nins. Zăpadă pe trotuar exista dar străzile erau curate, 
îngrijite şi aceşti oameni care am înţeles că au lucrat şi pe timp de noapte, merită toată 
lauda şi felicitările noastre. Dl. Prefect, n-o luaţi ca o răutate, eventual ca o sugestie. Eu 
am văzut că i-aţi şi săpunit puţin pe primarii din judeţ. Am avut „plăcerea” să stau 
înzăpezit vreo opt ore pe la Cerăt – Giurgiţa. Am fost nevoit să fac apel la cunoştinţele 
şi la colegii mei din primărie, care m-au ajutat şi m-au scos din zăpadă de acolo, însă 
când se înfiinţează aceste comandamente, toată lumea îşi ia angajamentul să aducă 
ceaiuri calde la biserică, la primărie, la căminul cultural. Vreau să vă spun că şi 
primăriile erau închise, nu a fost nici o acţiune din partea primarilor, care şi-au luat un 
angajament  când s-a înfiinţat acest comandament şi ar fi bine să le atrageţi puţin 
atenţia. Dacă stăm şi judecăm această problemă, nu ştiu dacă acum 50 de ani, când 
iernile erau mult mai grele şi existau freze, existau utilaje moderne de deszăpezire. 
Vreau să vă spun că dacă faceţi o verificare într-un consiliu local la o comună, cred că 
sunt cel puţin 5-6 consilieri care au tractoare. Există un dispozitiv în formă de litera V 
pe care îl poate face paznicul primăriei într-o noapte.  Acei consilieri pot să-şi scoată 
tractoarele, pentru că nu tot drumul este acoperit de zăpadă, şi pot şi ei să facă o acţiune 
că de asta sunt consilieri. Toată lumea aşteaptă. Ce ar însemna la fiecare comună să dai 
câte o volă, câte o freză. Sunt utilaje care costă bani. Cu minim de efort şi puţină 
gândire se poate face această treabă. Mulţumesc, dl. Prefect, şi sper să ajungă 
rugămintea mea în rândul primarilor.  
     O ultimă chestiune. Momentul acesta cu zilele Marin Sorescu la Craiova, vreau să 
vă zic că pentru câteva zile am avut impresia că toţi poeţii şi scriitorii s-au născut în 
Craiova. Am văzut în sală pe dl. Mironov care mi-a fost şi profesor de matematică, 
numai că n-a reuşit să scoată un matematician din mine, dar am rămas, dacă vreţi, 
marcat pentru foarte mulţi ani. Meritaţi felicităţi şi dvs. şi întregul consiliu local pentru 
această idee pentru că  sunt multe oraşe din ţară care au poeţi valoroşi, scriitori, şi totuşi 
cultura, încă o dată, se dovedeşte a fi cea mai importantă hrană a poporului român. De 
aceea, aceste acţiuni cred că ar trebui undeva şi la nivel naţional, cu toate că bugetul nu 
ne permite acest lucru. Este bine, cum spunea un coleg, date şi mai multe fonduri şi mai 
multă atenţie din partea celor de la Bucureşti, de la instituţiile statului dacă şi-ar 
îndrepta privirile spre Craiova, fiindcă s-a dovedit că există preocupare şi foarte multă 
muncă şi se fac eforturi în municipiul Craiova. Eu păstrez regretul că şi eu şi colegii 
mei am ajuns la o vârstă, încât îmi pare rău că am îmbătrânit şi am vrea să începem 
tinereţea acum, să avem 14-15 ani, să ne bucurăm de ceea ce apare şi se va face în 
Craiova. 
     Dl. Primar: 
     Iar mă repet, gropile vor dispărea în două săptămâni din carosabilul Craiovei. Să 
ştiţi că au fost afectate străzile care au fost scoase din garanţie cu mult timp în urmă şi 
unde s-au pus acele plombe cu o mixtură de o calitate îndoielnică, dar în acest an deja 
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am început pe bvd. Tineretului şi Oltenia în Craioviţa şi o să vedeţi că nu vor mai fi 
scoase de apă în două săptămâni.  Eu vă promit că de Paşti, Craiova va fi pusă la punct 
şi se va circula aşa cum ne dorim cu toţii, normal.  Atunci când am reabilitat străzi şi 
bulevarde importante, s-a turnat acel asfalt, vreau să vă zic că nu există nici măcar o 
groapă. Chiar dacă iarna a fost grea şi acea concentraţie de nisip cu sare nu a fost cea 
stabilită într-un mod corect, totuşi n-a afectat partea carosabilă. Şcoala Obedeanu am 
mai discutat-o, n-o mai reiau fiindcă ne vom întâlni cu inspectorul Buşoi şi vedem ce 
facem. 
     Câinii comunitari pentru mine este un subiect închis. Atâta timp cât nu se schimbă 
legea nu pot să fac nimic. Vă mulţumim pentru aprecieri la această activitate şi acţiune 
de deszăpezire a municipiului. Într-adevăr a fost o iarnă grea şi vă anunţ că nu se va 
cheltui nici măcar un  leu peste bugetul aprobat de dvs. Eu vreau să mulţumesc în 
primul rând Serviciului de Salubritate, celor doi directori care au ştiut să se organizeze 
şi iată că poţi să ai şi utilaje mai puţine decât în alte părţi, să zic aşa, .decât ale ţării, 
marile sectoare din Bucureşti, să cheltui şi mai puţin şi totuşi, dacă ai o gândire corectă 
şi munceşti cu sârg, rezultatele pot fi spectaculoase. Discutam cu o firmă care a 
închiriat utilajele la Cetate şi spunea că şi la Bucureşti au fost mult mai multe utilaje, 
dar a lipsit omul sau oamenii care să conducă această activitate.  De asta scot pălăria în 
faţa celor doi directori şi a lui Nicu Tuţu, care nu este aici. 
     Dl. Prefect: 
     În conformitate cu prevederile Constituţiei şi a legilor naţiunii, primarii sunt 
autonomi. Instituţia Prefectului nu are posibilitatea să intervină asupra autonomiei 
locale. Eu acţionez ca preşedinte al comitetului de situaţii de urgenţă numai în 
condiţiile în care este urgenţă, cod galben, sau cod portocaliu. Roşu n-am avut plăcerea 
să vedem până acum. În ceea ce priveşte intervenţia în comune, drumurile comunale, 
intervenţia aparţine primarului. Nu pot să chem la comitetul judeţean pentru situaţii de 
urgenţă toţi primarii, atunci s-ar da peste cap totul. Ei răspund acolo de această 
organizare. Nu noi, prefectul, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru 
situaţii de urgenţă. Eu coordonez decât activitatea de deszăpezire pe drumurile judeţene 
şi naţionale. 
     Dl. Vasile: 
     Nu pot să nu fac o remarcă având în vedere intervenţia d-lui radu marin Traian, 
referitoare la Grup Scolar Anghel Saligny şi să mă bucur că acest grup şcolar în sfârşit 
şi-a adus aminte de existenţa Instituţiei Consiliului Local şi a Primăriei craiova 
nebinevoind în ultimii doi ani de zile ca la şedinţele Consiliului de administraţie să 
invite reprezentantul Consiliului Local, deşi primăria Craiova a făcut adrese în acest 
sens.   
     Am patru probleme foarte scurte şi, de asemeni, vreau să felicit, este pentru prima 
dată când felicit de la acest microfon, dar vreau să felicit activitatea  Comitetului 
Consultativ Cetăţenesc Craioviţa şi în special a d-nei preşedinte, d-na Violeta 
Mitrulescu, care au adus la cunoştinţă publică şi vin şi cu soluţii concrete pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în acest cartier.  
     O primă problemă şi o problemă foarte importantă, reprezintă staţia de salvare din 
Craioviţa care nu funcţionează în parametri normali. Rugămintea cetăţenilor este de a 
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identifica un spaţiu şi de a ne ocupa puţin de înfiinţarea şi dotarea unei astfel de staţii 
de salvare în cart. Craioviţa Nouă, care este un cartier foarte mare. Chiar la mine în 
audienţă a venit o doamnă Mariana Stanciu care a solicitat în acele vremuri, când era 
Craiova înzăpezită o ambulanţă, iar cei de la Salvare au spus că nu pot să ajungă în 
Craioviţa, să facă cumva să ajungă la Spitalul nr. 1. Staţia de Salvare din Craioviţa vă 
rog s-o aveţi în vedere, poate colegii de la patrimoniu găsesc un amplasament pentru 
această staţie de salvare. 
     Piaţa de la orizont – să găsim o formă de modernizare a acestei pieţe care arată aşa 
cum arată şi eventual, cetăţenii din Craioviţa spun că acolo se face speculă fiind una 
dintre cele mai scumpe pieţe ale oraşului nostru.  
     A treia problemă o reprezintă garajele ilegal construite, cu care Craioviţa este plină. 
Ceea ce este trist este că unele garaje nici nu mai sunt folosite ca şi garaje şi sunt 
folosite ca spaţii de depozitare, acolo au apărut şobolani. Sunt inestetice, vizibilitate 
redusă pentru trafic. Să găsim o soluţie de a demola aceste garaje din cart. Craioviţa 
Nouă construite ilegal. S-ar putea chiar lărgi intrarea pe str. Constantin Brâncoveanu de 
la bl. 53A, 54A. Craioviţa este plină.   
     Cea de-a patra problemă este veşnica problemă a staţiilor de taxi. În staţia 30, 
taximetrele blochează  staţia de autobuz, staţionarea autobuzelor, cetăţenii sunt nevoiţi 
să coboare în stradă ca să urce în autobuz. 
     Ca o ultimă rugăminte, aş dori ca aparatul administrativ să fie puţin mai aproape de 
aceste comitete consultative cetăţeneşti pentru că dânşii culeg astfel de probleme, 
analizează, propun soluţii. La un moment dat li s-a promis că li se va da o legitimaţie de 
transport, că dânşii vin mereu la primărie cu astfel de  probleme, circulă prin tot oraşul. 
Sau măcar o legitimaţie care să ateste calitatea de membru a dânşilor. 
     Dl. Primar: 
     Despre staţia de salvare o să încercăm să găsim un spaţiu.  Este vorba despre cea de 
la parterul blocurilor. O stradă îngustă. Sunt 90 mii de locuitori acolo. Vă daţi seama că 
este important să aibă şi o staţie de salvare corespunzătoare.  
     Despre piaţă, specula din pieţe, nu numai din piaţă, se ştie, este arhicunoscută. 
Avem şi administrator de pieţe, avem şi Poliţia Comunitară şi director de piaţă. Sper să 
nu mai fie indulgenţi cu cei care trăiesc bine din această speculă. Despre modernizare, 
Serviciul de Pieţe, Târguri şi Oboare al Craiovei are un buget pe care îl aprobăm şi 
trebuie să-şi prevadă pentru tot ce înseamnă aceste pieţe publice, fiindcă aici este 
contactul cel mai mare. Sunt vizitate de milioane de oameni pe an. Ţinând cont că 
suntem 400 mii şi ne ducem de 3-4 ori pe săptămână, gândiţi-vă care este impactul în 
acel moment când vrei să-ţi cumperi ceva şi să întâlneşti o zonă comercială care nu te 
îmbie, din contră, îţi crează repulsie. 
     Cu garajele, ştiu acele garaje, dar mie îmi plac. Am vrut o dată să le demolez, dar 
sunt şi mai retrase şi arată foarte bine chiar. Probabil că sunt dispute între cei care au 
garaje şi cei care nu au garaje. O să vedem. În momentul când reabilităm strada, 
dărâmăm tot dacă este construcţie ilegală. Nu intră în legalitate, nu vine să treacă prin 
Consiliul Local, pentru o concesiune sau închiriere, le vom dărâma.  Am dărâmat farte 
mult în Craioviţa şi cât de cât am scos la lumină, dar este cât un oraş Craioviţa.  Şi nici 
să cheltuim toată energia şi toţi banii spre acest cartier, iar nu merge. Să gândim o 
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dezvoltare uniformă. Tot ce este ilegal va dispărea de pe domeniul public. Pentru  un 
chioşc al unui fost consilier, şi dvs. n-aţi vrut să anulaţi acea hotărâre, am dat explicaţii 
la DNA. Nu mai vreau să dau pentru 100, 200 de garaje construite ilegal, aşa că 
aplicăm legea şi în privinţa asta. 
     Numărul de taxiuri n-a scăzut în Craiova, şi eu circul prin Craiova tot timpul, cel 
puţin 2-3 ore este aşa un du-te vino în toate zonele Craiovei, dar nu ştiu ce soluţii să 
găsim şi dacă respectă numărul de locuri. Şi acesta este un aspect. Este greu să-i pui la 
punct pe taximetrişti. În partea cealaltă au staţii mobile, în zona fixă sunt 2-3, restul se 
plimbă. Este o treabă mai delicată. Rog directoarea de la Servicii Publice să gândească 
o reaşezare a staţiilor de taxi. Aici la Minerva sunt 20, stau unul în spatele altuia. Au şi 
un comportament mai obraznic, ce să facem. 
     D-ra Predescu: 
     Sunt 4 probleme pe care vreau să le aduc în discuţie. O chestiune deja discutată este 
aceea legată de Zilele Marin Sorescu. Am participat, este într-adevăr un prilej  de a ne 
afirma ca şi oraş interesat de ceea ce înseamnă patrimoniul cultural sub toate aspectele, 
al ţării noastre şi printre acestea şi omagierea celor care  ne-au făcut cunoscuţi în lume. 
Marin Sorescu fusese propus pentru premiul Nobel pentru literatură, dar i s-a decernat 
premiul Herder printre puţinii români. Am o remarcă cu privire la Zilele Marin 
Sorescu. Cred că cei care se ocupă de distribuirea invitaţiilor pentru spectacolul susţinut 
de noi, de municipalitate, ar trebui să aibă o gândire mai adecvată a acestei situaţii, 
pentru că urmare modului în care au împărţit aceste invitaţii, aproape jumătate din sală 
a fost goală.  Nu am văzut acolo studenţii de la teatru, de la alte facultăţi, recitalul de 
poezie şi de interpretare pe care, de fapt, marii actori l-au susţinut, era de fapt un 
masterclasse pentru aceşti studenţi, şi ei nu au participat. Nu vreau să mai detaliez acest 
subiect, ideea este de a se orienta mai adecvat pentru domeniile de cultură care, într-
adevăr, sunt interesate să participe la acest act. 
     Tot legat de Zilele Marin Sorescu, într-un fel continuând ceea ce academicianul dan 
Zamfirescu spusese despre noi, poporul român, cred că trebuie să ne susţinem, în 
continuare, mai mult. Dacă noi nu ne susţinem, nimeni nu ne susţine. Şi dacă acum bani 
sunt puţini, comparând percepţia generală între două evenimente apropiate, Valentyne's 
Day şi Zilele Marin Sorescu, cred că pe viitor putem renunţa la această zi care nu este o 
sărbătoare românească, că dacă ne luăm după google, poate vom sărbători şi alte 
sărbători de import.  Să sărbătorim ceea ce este tradiţional românesc şi astfel să ne 
promovăm pe noi în ţară şi în lume.   
     A doua chestiune, s-a ridicat de mai multe ori în intervenţiile colegilor mei, 
problema analizei făcute cu privire la unităţile de învăţământ.  Sunt şi alte chestiuni de 
discutat. Este foarte adevărat că noi, cu privire la punctul 7, vom da un aviz consultativ, 
dar eu cred că este oportun în acest moment să nu mai discutăm în şedinţa din această 
lună şi să se vină pentru luna  viitoare cu un material mai bine pregătit, pentru că se are 
în vedere această discuţie pe care o veţi purta zilele următoare cu inspectorul general. 
Mai sunt şi alte chestiuni care ţin de soluţii adoptate nu numai privind şcolile 
Obedeanu, Anghel Saligny şi Petrache Poenaru, ci şi alte şcoli de prestigiu din Craiova 
vor suferi de pe urma soluţiilor propuse. O a doua chestiune de principiu pe care s-o 
aveţi de remediat şi din partea Inspectoratului. Soluţiile propuse nu sunt clare. Sunt  
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şapte situaţii în care doar ni se spune că se pierde personalitatea juridică fără a ni se 
arăta în ce modalitate. Adică sunt primele şapte situaţii, doar se vorbeşte dar nu se arată 
în ce  modalitate şi trebuie să se discute acest lucru. În metodologia pe care 
inspectoratul o arată că a avut-o în vedere, se precizează în mod expres că erau 
necesare hotărârile consiliului de administraţie ale unităţilor de învăţământ puse în 
discuţie pe care noi nu le avem, nu se ştie dacă au fost puse în discuţie aceste probleme 
la acele unităţi şi faptul că soluţia propusă spre aviz consultativ, a fost înaintată acestor 
unităţi. Ca atare, eu cred că suntem în momentul în care putem să retragem acest punct 
de pe ordinea de zi în această şedinţă şi să fie reformulat pentru şedinţa următoare.   
     A treia chestiune este aceea a afişajului. Criza economică face ca multe dintre 
societăţile care apelaseră la această formă de publicitate să  nu mai aibă lichidităţile 
necesare, ori constatăm că au rămas spaţii de afişaj în care fie că sunt absolut libere, fie 
că în ele persistă afişajul electoral din perioada alegerilor prezidenţiale care acum este o 
amintire şi nu mai produce nici un fel de efect pentru nimeni. Sunt unităţile de cultură 
subordonate Consiliului Local care desfăşoară activităţi de interes general local şi care 
pot să folosească aceste spaţii de afişaj atâta timp cât nu au fost acele spaţii contractate 
de societăţi comerciale. Teatrul Liric, Filarmonica, Sport Club Municipal, Universitatea 
Craiova. Nu putem să ştim despre zilele când se desfăşoară meciurile decât dacă te duci 
la sala Ion Constantinescu pentru că numai acolo avem un afişaj privind competiţiile. 
Decât să stea libere, ele pot fi folosite de aceste unităţi din subordinea noastră. 
     Legat de modul în care se aplică regulamentul privind gospodărirea comunală, cred 
că şi o altă chestiune poate fi avută în vedere şi anume situaţia maşinilor părăsite. Sunt 
foarte multe maşini părăsite care au rămas pe domeniul public fie în spaţiile din curţile  
interioare ale blocurilor, fie pe  străzi. De multe ori au rămas pe guri de canal, datorită 
greutăţii s-a surpat pământul, sunt gropi, oamenii din zonă nu pot să intervină pentru a 
reabilita un spaţiu de interes al locuitorilor şi cum noi avem o procedură stabilită prin 
acel regulament, trebuie să luăm măsuri în această situaţie. Vă mulţumesc. 
     Dl. Primar: 
    Vreau să vă citesc acel acord către SC FC Universitatea Craiova. Spre ştiinţă 
Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal.  Primarul împreună cu 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, vă comunică acordul privind folosirea gratuită 
de către echipa de fotbal Universitatea Craiova  a Complexului Sportiv Ion Oblemenco 
pentru desfăşurarea competiţiilor sportive organizate de către Federaţia Română de 
Fotbal în anul competiţional 2009-2010, returul campionatului, precum şi baza de 
antrenament aferentă complexului. Deci repet, acordul privind folosirea gratuită de 
către  echipa de fotbal Universitatea Craiova.  
     Dl. Badea: 
     Dacă tot aţi citit această hârtie, nu putem s-o trecem prin consiliu cu acordul 
consilierilor? 
     D-na Secretar: 
     Nu este o hotărâre de consiliu, este un acord pe care primarul în executarea unei 
hotărâri poate să-l comunice.   
     Dl. Primar: 
     Cu asta poate să joace gratuit.    
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     Ştiţi ce spunea Marin Sorescu apropo de academicianul dan Zamfirescu, care 
spunea, prin noi înşine să ne ajutăm. Spunea că dintre toţi românii, noi oltenii suntem 
cei mai împământeniţi. Aşa ne place să ne băgăm în pământ unii pe alţii cu o foarte 
mare plăcere ca să fim şi mai împământeniţi. Eu cred că acest festival, fiindcă eu îl 
consider festival şi nu este numai aşa de faţadă,  este şi un prilej de a ne aduce cu 
picioarele pe pământ fiindcă opera lui a fost genială. Nu l-am cunoscut pe când trăia, i-
am cunoscut opera după ce a trecut în lumea drepţilor şi pot  să spun că este 
extraordinară, de asta şi vă mulţumesc că acceptaţi ca acest festival să devină un 
festival de referinţă fiindcă am avut un poet, într-adevăr, de referinţă. Despre invitaţii, 
să ştiţi că niciodată nu va fi o sală plină atunci când ai invitaţi. Tudor Gheorghe joacă 
cu 200 de spectatori când Primăria Municipiului Craiova organizează şi împarte 
invitaţii diferiţilor craioveni. Când este vorba de bilete şi cu o sumă de 150 Ron sala 
este plină, este full şi nu se găsesc. Concepţie, mentalitate la oltean, la craiovean. Să fie 
o sumă modică. 
     Să renunţăm la Sf. Valentin, parcă nu ne aranjează pe noi, chiar dacă este o 
sărbătoare pe care alţii o gustă din plin, şi să promovăm tradiţia noastră, obiceiurile 
care fac ca poporul român să dăinuie de  2000 de ani. 
     Despre retragerea punctului, atunci când urmează să discutăm la punctul respectiv. 
     Cu afişajul, mă rog demult de dl. Arhitect să stabilească un număr de panouri care 
nu trebuie să bată numărul de statui din municipiul nostru, adică să rămână afişaje într-
o stare deplorabilă, fără nimic.  
     Dl. Arhitect: 
     S-a definitivat şi este în curs de definitivare regulamentul pentru publicitate care va 
limita atât numărul de panouri pe fiecare arteră principală, va limita afişajul pe zona 
centrală, pe zona istorică, dorinţa noastră este ca să-l interzicem absolut complet şi pe 
clădirile proprietate privată (Mercur) şi în luna martie îl vom supune spre aprobare 
Consiliului Local. Una din dorinţe este exemplul Mercurului, este ca el să fie interzis şi 
pe clădirile proprietate privată care până acum, au constituit, într-adevăr, o problemă. 
În luna martie va fi supus aprobării Consiliului Local regulamentul de publicitate. El 
este în actualele condiţii şi puţin supradimensionat. Nu ştim ce ne va oferi viitorul ca şi 
progres economic sau ca revenire la o economie care să mărească spaţiul publicitar, dar 
în luna martie îl veţi aproba.  Vreau să-i spun d-lui consilier că direcţia de administraţie 
a pieţelor şi târgurilor  împreună cu Direcţia de Urbanism, a întocmit un program care 
va fi supus la buget pentru toate pieţele din oraş, pentru reglementarea, modernizarea şi 
curăţenia pieţelor în municipiul nostru.    
     Dl. Ion  Octavian: 
     Vreau să lansez rugămintea de-a promova în municipiul Craiova şi alte mijloace de 
deplasare decât autoturismele. Foarte mulţi craioveni doresc să avem şi noi piste de 
biciclete. Putem începe cu parcurile. Aleile sunt destul de late. În momentul de faţă au 
velodromul, dar pentru a ajunge acolo trebuie să meargă cu bicicleta în spinare. 
Aprobăm parcări, aprobăm reabilitarea de străzi, poate în momentul în care reabilităm 
străzile, ar trebui să luăm în considerare pentru viitor, pentru că dacă tot îngustăm  
trotuarele, în viitor nu vom mai avea unde să acordăm o parte din acestea pentru pista 
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de biciclete. A doua problemă care mi-a fost adresată ar fi toaletele care lispesc din 
parcuri.  Poate amplasarea mai multor toalete ecologice. 
     Dl. Primar: 
     Este o problemă cu cei care iubesc ciclismul . Este adevărat că de la poarta 
principală a parcului şi până la velodrom este o distanţă pe care ei o parcurg fiindcă nu-
i lasă Poliţia Comunitară decât cu bicicleta de coarne sau de ghidon, fiindcă de la 
poarta principală şi până la velodrom sunt sute de copii cu vârste preşcolare pe care este 
greu să-i stăpâneşti şi s-au întâmplat foarte multe cazuri când acei copii au fost loviţi de 
către  ciclişti. Nu noi am făcut Craiova asta, au făcut-o alţii şi întortocheată şi cu străzi 
înguste. În Bucureşti s-a trasat pentru ciclişti pe trotuare şi nu circulă nimeni pe acolo 
că este foarte strâmt şi pentru pietoni şi pentru cei care circulă cu bicicleta. Doar de 
dragul de a trasa nişte dâre pe asfalt sau să spunem, pe aici este locul vostru pe unde 
puteţi circula şi să fie impracticabil. În Parcul Tineretului sunt aleile foarte mari, o să 
trasăm şi sunt aproape 12,5 km de alei. Au să-şi consume energia fizică acolo şi să stea 
ore întregi. Acolo se poate practica cel mai bine ciclismul nu pe velodrom, velodromul 
va avea o altă destinaţie, doar pentru competiţii care până acum nu există. Nu pot să-mi 
bat joc nici de trotuare nici de partea carosabilă a bulevardelor şi pentru ceilalţi cetăţeni 
care doresc să meargă elegant pe trotuar şi cei care doresc să circule cu bicicleta. În 
Craiova este extrem de dificil să creionăm asemenea trasee pentru ciclişti. Dacă vreţi să 
veniţi cu idei  le îmbrăţişez. Despre tualete o să mai cumpărăm. În parcuri sunt 
probleme. Populaţia care merge în parcurile Craiovei  este de obieci îmbătrânită, cel 
puţin în Parcul Romanescu, care este un sanatoriu în aer liber, este nevoie de mai multe 
tualete ecologice. Dl. Ciobanu ştie ce are de făcut. 
     Vreau să vă rog  şi pe consilierii PSD şi PDL să fim atenţi la punctul 6 cu acea 
retragere din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, eu spun că trebuie să o realizăm 
fiindcă dvs. aţi votat în unanimitate acea strategie de dezvoltare a Craiovei. Pe 50 de 
ani, am zis atunci la momentul respectiv, este biblia de dezvoltare a acestui oraş, iar 
urgenţa urgenţelor era acea strămutare a depozitului ecologic de pe malul Jiului. Profit 
de faptul că este dl. Prefect aici şi o să-l rog să fie atent la validare. Nu este nici un 
secret, poate să şi filmeze presa să dea pe post. Suntem puşi într-o situaţie că prefectul 
trebuie să închidă toate gropile ecologice sau gropile de gunoi din judeţul ăsta  în două 
luni de zile, deci nu mai ai voie să arunci gunoiul la întâmplare  la sate la comune şi 
atunci normal că singura groapă, singurul depozit ecologic este la Craiova. S-a negociat 
prost cu Comunitatea Europeană atunci când s-a închis capitolul de mediu şi sunt doar 
două gropi în toată Oltenia, la Vâlcea şi la Craiova. Noi nu acceptăm fiindcă nu vrem 
ca gunoiul din Dolj să ajungă la Craiova şi  să perturbe şi traficul şi să creeze disconfort  
în zonă, mai ales că este pus foarte prost pe malul Jiului, nu ştiu cine a dat aprobare, ce 
ministru al mediului sau cum au gândit ei la vremea respectivă, dar nici să ratăm cele 
40 milioane de euro care sunt fonduri comunitare cu destinaţia pentru comunele şi 
oraşele din jud. Dolj. Primăria Craiovei nu câştigă nici măcar un leu. Suntem puşi într-o 
situaţie delicată. Eu cred că el a înţeles mesajul. Am vorbit şi cu preşedintele 
Consiliului Judeţean să împăcăm şi capra şi varza. Probabil că o s-o dea înapoi să ne 
mai gândim, aşa într-o lună două, ce mai facem, încât între timp să rezolvăm problema 
acestui depozit ecologic. Nu putem să fim acuzaţi că nu vrem strămutarea depozitului 
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ecologic pe care noi l-am votat în unanimitate şi corect, dar să fim atenţi şi la partea 
cealaltă care este extrem de sensibilă. De asta spun că este bine ca în două trei luni de 
zile să găsim acea soluţie care să salveze. Dacă preia acest depozit ecologic în judeţ 
este    foarte bine dar să nu uitaţi că acele costuri de închidere ale depozitului ecologic 
de pe malul Jiului sunt enorme. Cine le suportă? Aici trebuie să ne punem noi de acord. 
Şi partenerul care ştiţi bine că are un contract pe 40 şi ceva de ani, cât este de păgubos 
pentru primărie, l-am mai dezbătut noi. N-a fost încheiat de mine, de noi, alţii l-au făcut 
la vremea respectivă şi nu mai dezgropăm acum securi de război. Trebuie să ne gândim 
cel mai bine şi cel mai corect pentru Consiliul Judeţean, dar şi pentru primăria 
municipiului Craiova. De asta eu v-aş propune să ieşim din această asociaţie. Dacă vor 
stabili că este valabil şi  corect ceea ce discutăm noi acum, înseamnă că este bine, dacă 
nu,  noi avem conştiinţa uşurată, dormim cu capul pe pernă ca un fulg de nea, aşa este 
de uşor, fiindcă am încercat să scăpăm de această mizerie a Craiovei şi s-o mutăm 
undeva într-o zonă care se pretează. 
     Dl. Prefect: 
     Am fost împreună cu dvs., reprezentanţii primăriei, ai Consiliului Judeţean la 
autoritatea de mediu a programelor sectoriale de mediu la Bucureşti. Am purtat 
discuţiile pentru împăcarea ambelor părţi. Indiferent de votul dvs. pe care îl veţi da în 
acest moment, vreau să vă spun că votul dvs. nu rezolvă problema judeţului Dolj şi a 
gropii conforme care este la marginea Craiovei. Indiferent de votul dvs. pentru că dacă 
veţi vota retragerea din ADI, dvs. veţi rămâne cu groapa, cu toate costurile gropii, nu 
veţi scăpa de mirosul şi de închiderea ei, pentru că fiind singura groapă conformă 
negociată cu Uniunea Europeană din judeţul Dolj în acest moment toate gunoaiele vor 
veni tot la Craiova.  Nu vor mai veni prin facilitarea de 40 de milioane pe care le aduce 
acest proiect, bun, rău, ciont, şontâc, cum este el, ci vor veni pe banii craiovenilor şi ai 
tuturor contribuabililor. Nu se rezolvă nimic. Dacă votaţi ieşirea, rămâneţi cu groapa, 
dacă rămâne această groapă şi tot în ea aducem gunoaiele din judeţ pe baza proiectului 
acesta, atunci va trebui să mutăm groapa. Vreau să vă spun că oricum nu scăpăm de 
această problemă, indiferent de votul pentru sau contra. Problema va exista şi trebuie 
să-i găsim soluţie. Soluţia este aceea că există nişte bani aşa cum sunt şi trebuie să-i 
utilizăm. Pentru judeţ este strict necesar pentru că altfel, toate comunele vor impune 
costuri tuturor locuitorilor judeţului Dolj de transfer în această groapă. Amenzile de 
mediu sunt foarte mari şi atunci primarii vor lua din altă parte şi vor transporta cu 
maşinile tot la această groapă că alta nu există. Până se va muta, aceasta este problema. 
Trebuie să punem mână de la mână să vedem cum contribuim ca să rezolvăm 
problema. Toată lumea este de acord, inclusiv consultantul care din 2007 lucrează la 
acest proiect şi până în prezent, şi el este de acord că între timp am fost integraţi în 
Uniunea Europeană, s-au schimbat legile, s-au schimbat condiţiile legale, astfel încât va 
trebui să mutăm groapa pentru că soluţia propusă prin acest sistem de management, 
este una care iar are  uscare aerobă a părţii levigabile ceea ce măreşte riscul de poluare 
în municipiul Craiova. Ea oricum trebuie mutată. Trebuie să găsim numai soluţia şi fac 
apel la toţi consilierii, indiferent de culoarea politică, să găsim o soluţie a întregului 
judeţ nu numai a Craiovei până când va reuşi guvernul sau cine va reuşi să mai obţinem 
o nouă groapă.  Altfel trebuie să o închidem pe asta să ne mutăm în altă pare. Există 
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posibilitatea, ne-au spus-o cei de la Bucureşti, să facem această mutare, atât cu costurile 
că oricum ea se va muta prin hotărârea dvs., dar avem nişte bani disponibili,aceşti 40 de 
milioane care pot fi reportaţi şi renunţând la acest proiect al Consiliului Judeţean nu 
vom mai avea posibilitatea până în 2012 când se termină, să accesăm alţi bani şi atunci 
va trebui să alocăm noi, toate consiliile locale, Consiliul Judeţean şi consiliul local al 
municipiului Craiova, bani pentru constituirea unei noi gropi în judeţul Dolj. Din 
această dilemă nu puteţi ieşi. Trebuie să ne gândim bine şi să găsim o soluţie unanim 
acceptată şi finanţabilă de către noi toţi. 
     Dl. Primar: 
      Eu nu mai înţeleg nimic. Apropo de hora unirii. Moş Ion Roată îi spune boierului: 
cum este cu unirea că nu prea înţeleg. Unirea este unde-i unul nu-i putere. Poţi să iei 
bolovanul ăsta? Nu pot. Pune şi pe moş Vasile. Amândoi urniră bolovanul la un metru. 
Vezi asta înseamnă, unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea creşte. Dar moş Ion 
Roată spune. Boierule, n-ai pus mâna lângă noi ca să fie şi mai mare puterea. Ne cer 
toţi disperaţi fiindcă trebuie să închidă aceste gropi din judeţul Dolj că nu mai au unde 
pune gunoiul toate comunele acestea, ca groapa noastră, că nu este un depozit ecologic, 
este o groapă şi asta,  să devină groapa judeţului Dolj, iar noi ne propunem să mutăm 
acest depozit ecologic în judeţul Dolj. Dacă nu ieşim din asociaţie, niciodată acest 
depozit nu se mai mută.Este pus punct şi de la capăt. Iar o să ne certăm nu ştiu câte zile 
pe aici dacă o să mai fim în consiliul ăsta local. Acum, ieşind din asociaţie, eu spun că 
îi avem la mână şi pe dl. Prefect şi pe dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean, dar şi pe 
cei de la mediu, pe dl. Ministru Borbely, fiindcă din aceşti 40 de milioane nu vine nici 
măcar un euro către Craiova. Ieşind din asociaţie, o să spunem să ne dea bani că au bani 
acolo în program, ca să închidem groapa asta ecologică şi să ne mutăm în judeţ.  Asta 
este dorinţa mea nu altceva.  Dl. Prefect, tot respectul, v-am invitat să daţi o mână de 
ajutor. Eu v-am sugerat să mai faceţi pe acolo pe la Prefectură ceva înainte de a valida 
ca să avem timp să gândim împreună cu Ministerul Mediului ce facem cu depozitul 
ăsta.  Eu nu vroiam să am pe conştiinţă nici consilierii, din moment ce am votat o 
strategie să revenim că suntem doritori ca gunoiul din judeţul Dolj să ajungă pe malul 
Jiului în Craiova. Asta este dorinţa mea. Aş vrea să votăm şi bineînţeles că se 
validează, nu se validează, o să mai dureze ceva timp şi între timp rezolvăm 
problemele.  Asta este dorinţa mea ca primar şi a dvs. ca şi consilieri. Sunteţi consilieri 
municipali, nu judeţeni. Trebuie să ţineţi cu oraşul ăsta prima dată.  Altfel, vă spun eu 
că ne fac varză. Am rămas acolo dar din cele 40 de milioane nu s-au gândit ce primeşte 
şi Craiova asta. Doar şuturi în fund. 
     D-ra Predescu: 
     Ieri la comisia juridică am discutat şi se vorbea că proiectul priveşte 11 celul. Până 
în prezent noi funcţionăm cu 4 celule. Dacă se găseşte un nou amplasament pentru 
restul de celule atunci se închid cele existente, adică ceea ce nu ne convine acum, dar în 
cadrul acestui proiect. Trebuie să ne gândim şi la acest lucru. 
     Dl. Primar: 
      Vom muta acest depozit ecologic cu sau fără vrerea Consiliului Judeţean şi a 
Prefectului de Dolj fiindcă este la latitudinea noastră.  Găsim amplasament, ne asociem 
şi mutăm depozitul ecologic, nu trebuie să stau eu după toate comunele din judeţul ăsta. 
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Sunt mai multe celule, cred că 40. Una pe an. Contractul este pe 39 de ani aşa că există 
acolo teren suficient.Să nu-i plângem pe domnii, din contră, să fim atenţi cu soarta 
noastră, a  Craiovei. Făcând acest lucru, trebuie să accepte şi poziţia noastră fiindcă a 
fost un proiect făcut foarte prost de consultant. A luat nişte bani degeaba. Nu suntem 
bătaia de joc a tuturor neaveniţilor şi a şpăgarilor din ţara asta.                           
      
 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în sem. II al anului 2009. 

         Dl. Preşedinte: 
         Este un raport, o informare şi nu este cazul să votăm. 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, 
dl. Antonie Solomon, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” primirea de noi membri în cadrul 
acesteia. 

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 mandatarea Primarului Municipiului Craiova,  dl. Antonie Solomon, 

de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”  primirea în cadrul acesteia a noi membrii: Consiliul 
Local Breasta şi Consiliul Local Teasc.   

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, Consiliul Local Breasta şi Consiliul Local Teasc 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 mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a 
susţine şi vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova, înfiinţarea unor puncte de lucru  în 
oraşele Băileşti şi Calafat. 

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 mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi vota în 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 
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„Oltenia” S.A. Craiova, înfiinţarea unor puncte de lucru, în oraşul Băileşti, str. 
Independenţei, nr.14 şi în oraşul Calafat, str. Gheorghe Doja, bl. B9, sc.1, ap.1.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice,d-na Motocu Adriana şi 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

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

          Dl. Cherciu: 
          La cele spuse deja de dl. Primar şi de d-ra Predescu, cunoaşteţi deja poziţia mea 

legată de acest depozit ecologic, deci am fost de la bun început împotrivă şi acum îmi 
permit să mai întăresc poziţia d-lui primar, să dau un argument suplimentar. Sunt 
aproape sigur că în momentul în care acest program va intra în derulare, adică se vor da 
cele 40 de milioane, în acel moment locul depozitului este bătut în cuie, deci nu vom 
mai putea ulterior să renunţăm decât cu condiţia să returnăm bamnii nerambursabili de 
la Comunitatea Europeană. Ştiţi regulile în Comisia Europeană, sunt acestea. Un 
program care nu se derulează conform datelor stabilite în proiectul iniţial şi se şi 
urmăreşte derularea pe un număr de ani, încălcarea lui conduce automat  la returnarea 
banilor. Aceşti 40 de milioane de fapt sunt un cui pe care îl batem în a fixa acel depozit 
la locul actual.  

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

  Art.1. Se aprobă retragerea Consiliului Local al Municipiului Craiova din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 360/2008. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova cu puteri depline în faţa 
oricăror instanţe judecătoreşti, autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, instanţe 
arbitrale, pentru îndeplinirea procedurilor legale contencioase şi necontencioase 
în vederea retragerii Consiliului Local al Municipiului Craiova din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 360/2008, nr. 204/2009, nr. 322/2009 şi nr. 498/2009. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”,  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 7 
abţineri. (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Iordache, Boboc, 
Nedelescu). 
     Dl. Consilier Magla a părăsit sala. 
      
     Dl. Prefect: 
     Am o altă şedinţă, am participat la acest punct, vă mulţumesc, va fi validată 
hotărârea. Vă spun de acum. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru 
propunerile de reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova, începând cu data de 01.09.2010. 

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

         Dl. Gîdăr: 
         Câteva cuvinte vreau să precizez, referitor la ceea ce s-a spus la punctul de 

interpelări. Şi o rugăminte către dl. Primar şi către colegi de a nu retrage acest punct de 
pe ordinea de zi, reamintindu-vă că este vorba  despre un aviz consultativ. Din ceea ce 
s-a spus de către colegii antevorbitori, referitor la Scoala nr. 1 Obedeanu. Nu-şi va 
pierde nici spaţiul ca destinaţie de învăţământ, elevii nu vor fi mutaţi de acolo,  iar 
denumirea şcolii va fi extinsă în acord cu consiliul de administraţie al noii unităţi de 
învăţământ, asupra noii personalităţi juridice.  

          Referitor la Grupul Şcolar Anghel Saligny, acolo, media de elevi pe clasă este de   
21 ,5% în condiţiile în care numărul minim până acum a fost de 28 de elevi pe clasă, iar 
numărul maxim de 30. Grupul Anghel Saligny se comasează cu Colegiul tehnic 
Neniţescu, ţinând cont de doleanţele profesorilor şi de investiţiile care au fost făcute 
prin  programul phare, nu se pune problema de a muta atelierele  din acest corp, cel 
puţin în acest moment.  

          Referitor la Şcoala nr. 9 Petrache Poenaru aş dori să reamintesc d-rei Predescu că 
această şcoală a primit avizul de comasare încă din septembrie, dar atunci aţi uitat dvs. 
şi nu v-aţi mai adus aminte că  are o tradiţie istorică şi Şcoala nr. 9. Împreună cu şcoala 
nr. 35 se vor duce şi îşi vor desfăşura cursurile la Liceul Matei basarab. În locul Şcolii 
nr. 35 umrează să fie mutată o parte a liceului teoretic Charles Laugier, deoarece, aşa 
cum ştiţi, acolo există o problemă cu  spaţiile care sunt revendicate şi aproape câştigate 
de o asociaţie catolică. În ceea ce s-a spus cu numărul minim de elevi, că şcoala nr. 1 ar 
avea numărul minim de elevi,  este adevărat, ar avea numărul minim de elevi însă 
legiuitorul a mers la o limită minimă pentru zonele care sunt demografic dezavantajate. 
Nu putem în mijlocul oraşului să mergem pe numărul minim pe care legiuitorul l-a 
prevăzut în lege. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Avem o rugăminte la dvs. ca şcoala Obedeanu să fie scoasă de pe această listă. În 

cazul în care procedează la acest lucru, noi votăm pentru hotărârea aceasta. În cazul 
contrar, vom vota împotrivă. 
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          Dl. Răducănoiu: 
          Dl. Primar în mod special mă adresez dvs. şi să spuneţi dacă la acest punct vă 

pronunţaţi să îl retrageţi de pe ordinea de zi. Care ar fi argumentele în susţinerea acestei 
sugestii. Este adevărat, votul este consultativ, dar dacă nu se ţine cont de el, tot 
consultativ rămâne. Cred că este înţeleaptă ideea, pentru că, totuşi, şi dvs. ca primar şi 
noi, ca şi consiliu local, avem o responsabilitate, şi va veni, cred eu, în scurt timp, 
vremea când se va descentraliza, nu va mai  hotărâ nici ministerul nici inspectoratul, nu 
numai financiar, dar şi din punct de vedere organizatoric. Atunci retragerea de pe 
ordinea de zi ar rezolva problema unei discuţii, pentru că au fost dezbateri inclusiv în 
presă referitoare la  câteva aspecte care s-au ridicat aici şi am observat poziţia 
Inspectoratului Şcolar Judeţean foarte rigidă. Nici măcar să se ia într-o anume discuţie 
de înţelegere ş.a.m.d. Şi nu în ultimul rând în cazul în care se supune la vot şi nu se 
retrage, înţeleg că dl. Inspector general adjunct se va abţine de la acest vot. 

          Dl. Gîdăr: 
          O mare parte din aceste poziţii pentru care dvs.  şi domnişoara aţi cerut lămuriri 

suplimentare, sunt avizate din septembrie, numai că în septembrie fosta conducere a 
inspectoratului, şi asta a fost situaţia, nu vreau să arunc vina pe nimeni, când au făcut 
lucrul acesta, în loc să-l facă în aprilie, l-au făcut la sfârşitul lui august. O parte le-am 
avizat în condiţiile în care erau ilegale, atunci n-a avut nimeni nimic de obiectat, atunci 
am fost de acord că trebuie să reducem cheltuielile, iar acum când noi încercăm să 
facem lucrurile legale, aşa cum prevede legea, cu şase luni înainte de începerea anului 
şcolar, spunem că nu suntem de acord cu ele. Pe de altă parte,  vă rog să ţineţi cont de 
un lucru, am spus că este avizul consultativ pentru că noi suntem într-o perioadă în care 
avem etape de mişcare de personal  şi în care noi deja am demarat încadrarea pe noile 
personalităţi juridice, iar aceste considerente să ştiţi că au fost făcute nu numai din 
punct de vedere financiar ci şi din punct de vedere al respectării dreptului la educaţie 
egal pentru toţi elevii, pentru că toţi elevii au dreptul să fie într-o clasă de elevi 
normală, cu un profesor la clasă şi nu unii să aibă 10 elevii la clasă, alţii să nu treacă 
niciodată directorul prin structura unde sunt arondaţi şi aş vrea să vă aduc aminte că în 
septembrie am votat cu toţii arondarea unei grădiniţe şi a asociaţiei misionare la şcoala 
nr. 1 tocmai pentru a o salva atunci. Am salvat-o şi de acolo, conducerea şi ceea ce 
există ca structură administrativă la Şcoala nr. 1 Obedeanu nu a trecut în cele şase luni 
niciodată. A trebuit să-i consiliem noi pe părinţi şi pe educatorii de acolo, să le spunem 
că dumnealor totuşi au o conducere undeva.  Şi rigiditatea noastră să ştiţi că nu există. 
Noi am discutat  cu toţi părinţii, am discutat cu toţi colegii noştri ca şi cu profesorii, iar 
grija noastră este aceea de a-i eficientiza şi de a salva să nu vorbim de disponibilizări. 
Să vorbim de rezolvarea cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic, în alte unităţi de învăţământ. În principal de a nu ajunge la disponibilizări. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Dacă am aprobat, de ce mai aprobăm? Nu se pune problema în felul acesta pentru că 

Şcoala Obedeanu  şi dacă directorul, după ce am arondat noi grădiniţa, nu a trecut o 
dată pe acolo, daţi-l afară, vă rog frumos.  Nu se pune problema de director. Se pune 
problema de istoria acestei şcoli care trebuie analizată cu toţi factorii de răspundere  şi 
după aceea discutăm în contextul legii, în cadrul legii şi vă reamintesc că este un ordin 
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al ministerului care reglementează că în mod excepţional acest minister care 
guvernează domeniul de învăţământ poate să aprobe cu efective mai mici în condiţiile 
în care  autoritatea locală şi este vorba de 3 miliarde pe an, susţine financiar din acest 
punct de vedere. Adică trebuie să discutăm sub toate aspectele nu să votăm consultativ 
şi mai aprobăm nu ştiu când. Eu la înţelegere am făcut apel de a rediscuta, reanaliza. 

          Dl. Gîdăr: 
          Nu este vorba numai despre conducerea şcolii de acolo. Istoria şcolii nu se pierde. 

Istoria şcolii va ajunge să preia în această unitate de învăţământ şi şcoala nr. 12. În ceea 
ce priveşte excepţia pe care o prevede legea învăţământului, este, dar nu cred că vrem 
să avem o excepţie şi nu vedem care este motivul de excepţie în mijlocul oraşului. 
Păstrăm istoria, păstrăm denumirea, păstrăm clădirea. Nu se pierde nimic acolo, pentru 
că dacă aici găsim o excepţie, va fi o excepţie să vrea şi unul dintre marile colegii să  
funcţioneze pe baza excepţiei cu 10 copii în clasă. De ce să ne cramponăm, pentru că 
numele îl păstrăm, şi clădirea şi tradiţia, păstrăm totul acolo.  

          Dl. Boboc: 
          Dl. Primar, dvs. aţi sesizat că sunt nişte probleme neclare şi aţi solicitat ca aceste 

probleme le veţi clarifica într-o întâlnire cu inspectorul general în perioada următoare. 
Cred că este logic dacă primarul municipiului Craiova are nişte probleme neclare, sunt 
unităţi care funcţionează pe teritoriul municipiului Craiova. Această şedinţă este şi 
televizată şi oamenii văd aici că sunt nişte probleme neclare, nu este normal să dăm 
posibilitatea ca primarul care are aceste unităţi, să clarifice aceste probleme  împreună 
cu inspectorul general şi să ne pronunţăm după aceea?  Aş vrea să spun că lucrurile au 
evoluat şi ele n-au fost clarificate şi îmi pare rău că au fost folosiţi copiii, au fost 
folosiţi părinţii prin mitinguri să nu li se vândă şcoala. Nu trebuie să ajungem acolo. 
Dacă clarificăm aceste probleme cu conducerile şcolilor respective, care trebuie să 
înţeleagă că este necesar să se facă asemenea modificări, dacă nu înţeleg, n-au ce căuta 
acolo şi nu trebuie să scoată în faţă copiii. Nu cred că se întâmplă nimic dacă dl. Primar 
clarifică aceste probleme  şi o să le rezolvăm în perioada următoare.  

          Dl. Badea: 
          În cadrul comisiei juridice de ieri, problema este ca personalitate juridică va avea 

şcoala 12 iar numele va fi Obedeanu. Vă daţi seama ce situaţie judicioasă va fi? Se va 
da în judecată. Directorul de la Obedeanu va da în judecată şi nu este în regulă. Ceea ce 
spun cei de la PSD cu retragerea, probabil că dl. Primar ar putea să o facă pentru că nu 
s-ar  crea probleme de animozitate şi  situaţii litigioase. 

          Dl. Preşedinte: 
          Constat următorul lucru. Am încercat să mă abţin să nu-mi spun un punct de vedere 

cu privire la acest aspect, am dat cuvântul tuturor colegilor. S-au ridicat nişte probleme 
de drept care ele există doar la capitolul ficţiune în România. Problemele tehnice, 
juridice, or să aibă foarte multe  controale de la Inspectoratul Şcolar, Ministerul 
Învăţământului şi ulterior vom primi şi noi soluţia dată de acolo şi vom vedea cine are 
sau nu personalitate juridică. Cu privire la acest aviz consultativ şi la problemele 
ridicate, eu vă spun că ele sunt doar la nivelul intereselor de şcoală, nu  numelui. Dacă 
se numeşte o şcoală Şcoala Obedeanu, înseamnă că poartă o denumire. Aceasta este 
denumirea şcolii. Dacă se numeşte Obedeanu, în spate are o istorie. Dacă ea a fuzionat 
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cu altă şcoală şi rezultă o nouă persoană juridică, are o denumire, are un patrimoniu, are 
o istorie, fiecare dintre noi când merge la acea şcoală vede pe firmament că scrie Şcoala 
Obedeanu, vede în arhivă că are o istorie, vede că are un patrimoniu în care are inclus 
tot ceea ce a avut şi Obedeanu înainte, astfel încât din punct de vedere tehnic juridic, nu 
este nici un fel de problemă. Din punct de vedere al datelor de şcolarizare, dl. Gîdăr 
cred că a explicat foarte clar, foarte concret aşa încât nu trebuie să mai revenim. 
Singurele pierderi, şi văd că toată lumea s-a ferit aici să vorbească de pierderi, sunt la 
capitolul administrativ. În loc de două rânduri de directori, directori primi şi directori 
adjuncţi,  secretare, administratori ş.a.m.d, vom avea decât un singur rând.  În loc să 
avem 10 copii la o clasă, iar la cealaltă clasă de la cealaltă şcoală cu care fuzionează 20, 
vom avea o şcoală cu clase normale de 30 de copii.Acesta este scopul care trebuie atins 
în urma acestei fuziuni. Avem un aviz consultativ. Nelămuririle cred că au fost la 
începutul acestor dezbateri. În momentul de faţă toată lumea este lămurită, doar că 
fiecare dintre noi privim din  puncte de vedere diferite. 

          D-ra Predescu: 
          Iniţiatorul acestui proiect este primarul şi nu  unul dintre consilieri care nici nu poate 

vota aşa cum am discutat în precedent. Proiectul cu care noi am fost investiţi este neclar 
ca soluţii şi noi nu ne putem da avizul, chiar şi aşa, consultativ, fiind neclar. Tot ceea ce 
s-a discutat ulterior nu este cuprins în acest proiect. Şi dacă tot este o procedură în 
derulare şi fiind o procedură în derulare nu putem vorbi  despre faptul că s-au făcut 
angajări pe noile persoane juridice atâta timp cât nu avem noi persoane juridice, nefiind 
desfiinţate cele care există actual,  eu cred că înţelept şi corect este să se reanalizeze şi 
să se elaboreze un material mult mai bun din punct de vedere atât al educaţiei cât şi al 
reglementării juridice şi să discutăm luna viitoare. Aceasta este problema de principiu. 

          Dl. Albăstroiu: 
             Discuţia care a fost ieri la comisia juridică a fost ca în documentele juridice să nu 

fie trecută şcoala nr. 12, să fie trecută şcoala Obedeanu. Acum votăm în cunoştinţă de 
cauză. 

          Dl. Primar: 
          Reforma învăţământului a fost iniţiată de fostul ministru al învăţământului, Ecaterina 

Andronescu, În acea perioadă inspector era de la PSD o doamnă din Dăbuleni, Lelioara 
Nicolaescu pe care eu am apreciat-o foarte mult şi am spus că este prima femeie care 
vrea să ia taurul de coarne şi să facă reformă în învăţământul şcolar şi preuniversitar. 
Vorbeam de comasarea acestor unităţi de învăţământ care nu-şi mai aveau rostul, adică 
ajung la ţară într-un sat sau într-o comună, soţ – soţie directori la trei copii. Aşa este şi 
pe la Craiova. Cheltuim peste 200 miliarde lei vechi pentru plata utilităţilor. După 
amiaza când este şcoala încălzită nu mai este nimeni. Am apreciat şi am spus şi pe post 
că este o colaborare perfectă între gândirea instituţiei primarului şi inspectoratul şcolar. 
Îi reproşam d-rei Buşoi că nu a făcut când a fost inspector reforma în învăţământ. Acum 
când s-au schimbat inspectorii, deja avem prieteni directori, directori adjuncţi care îşi 
pierd protofoliile şi trebuie să ne dăm cu părerea mai ales că este un aviz consultativ, 
Fără votul consiliului tot se va face această comasare. Eu pot să spun ca pe 4 martie 
când aprobăm bugetul putem să băgăm şi acest punct pe ordinea de zi, dar reţineţi că 
fără votul dvs. această comasare trebuie făcută. Că rămâne Obedeanu, s-au desfiinţat 
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imperii după 1000 de ani, au rămas în istorie acolo, dar o grădiniţă sau o şcoală. Unde 
este tragedia? Nu dispare numele rămâne acolo pentru istorie. Ca să stăm liniştiţi acum 
hai să lăsăm până pe 4 martie. Dacă nu veţi vota supunem la vot şi această  comasare 
tot se va face şi eu voi fi de acord cu ea. 

          Dl. Gîdăr: 
          Facem decât o satisfacţie politică. În 2005 când d-ra Buşoi a dorit să facă  

reorganizarea reţelei, tot la presiunea străzii şi a mitingurilor s-a renunţat la ea.   Este o 
problmă care trenează de 6 ani.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 11 voturi pentru, 10 

voturi împotrivă şi 2 abţineri (Răducănoiu, Gîdăr).  
 
 

7. 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 ianuarie 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a 

costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna ianuarie 2010, în valoare de 2.893.205,77 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.  

 
 

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitori, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
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acestora, din municipiul Craiova, pentru luna MARTIE 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 februarie 2010, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului 
emis.  

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei 
Craiovei la costurile eligibile aferente proiectului „Acces social – 
reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea centrului social de zi 
pentru persoane vârstnice „Mitropolitul Firmilian”. 

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

          D-ra Predescu: 
          La temeiul juridic este art. 36 alin. 6 lit. C nu lit. A, pentru că nu ţine de educaţie, 

ţine de religie şi este la lit. c.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
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Art.1.  Se aprobă finanţarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a sumei de 58.861,76 lei, reprezentând contribuţia 
proprie a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente proiectului 
„Acces social – reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea centrului 
social de zi pentru persoane vârstnice „Mitropolitul Firmilian”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii , Direcţia Economico – Financiară şi Arhiepiscopia 
Craiovei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a sumei necesare finalizării proiectului 
,,Calificare la standarde europene în meseria de mecanic auto şi tinichigiu 
carosier (CMATC)” derulat de către Grupul Şcolar “George Bibescu” din 
municipiul 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 finanţarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, a sumei de 200.000 lei, în vederea finalizării 
proiectului ,,Calificare la standarde europene în meseria de mecanic auto şi 
tinichigiu carosier (CMATC)” derulat de către Grupul Şcolar “George Bibescu” 
din Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii , Direcţia Economico – Financiară şi Grupul Şcolar 
“George Bibescu” din 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 finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a sumei reprezentând contribuţia proprie a 
Şcolii nr.26 din municipiul Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului 
„Visătorii – club şcolar de petrecere a timpului liber”. 

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 finanţarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a sumei de 36.008 lei, reprezentând contribuţia proprie 
a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 26 Craiova, la costurile eligibile aferente 
proiectului „Visătorii – club şcolar de petrecere a timpului liber”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii , Direcţia Economico – Financiară şi Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 26 Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de garaje. 

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 închirierea, pe o perioadă de 1 an, a terenurilor aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaje către persoanele, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, pentru anul 2010, se stabileste 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 449/2009, 
urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova.  

Art.3.  În termen de 90 de zile de la încheierea contractelor de închiriere, titularii 
acestora au obligaţia: 

să obţină certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru construcţiile 
edificate; 
să plătească contravaloarea folosinţei terenurilor, calculată conform legislaţiei în 
vigoare, pe ultimii trei ani pentru construcţiile edificate. 
Art.4. Nerspectarea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art.3, duce la încetarea de 

drept a contractelor de închiriere, titularii acestora având obligaţia de a desfiinţa 
construcţiile provizorii şi a aduce terenul în starea iniţială, pe cheltuiala proprie.  

Art.5.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere  a terenurilor prevăzute la art. 1din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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.  
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13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii cu  destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

 Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1,  pentru anul 2010, se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, 
urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la     
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, în forma 
modificată şi renegociată. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004 şi nr.180/2004. 

Art.5. 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.  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

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

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

locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 
an. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei şi modificarea contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.02.2010                                                                  40                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Dl. Tudor Florentin). 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe între doi 
titulari ai contractelor de închiriere a locuinţelor care aparţin domeniului 
public 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  schimbul de locuinţe sociale între dna. Bratu Geta Liliana, titulară a 

contractului de închiriere nr.149356/19.08.2003, ce are ca obiect ap.12, situat în 
municipiul Craiova str. Calea Severinului, nr. 30 C, bl. B03, sc.1 şi dna. 
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Chiriţescu Lavinia, titulară a contractului de închiriere nr. 149349/19.08.2003, 
ce are ca obiect ap.5, situat în municipiul Craiova str. Calea Severinului, nr. 30 
C, bl. B03, sc.1. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, dna. Bratu Geta Liliana şi 
dna. Chiriţescu Lavinia 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 închirierea prin licitaţie publică  a unui teren, 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, aflat în 
administrarea Şcolii nr.32 „Alexandru Macedonski” din municipiul 
Craiova, în vederea amenajării unui teren sintetic de sport. 

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 închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă 3 ani, a terenului în 

suprafaţă de 975 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Castanilor, nr.4, aflat în administrarea Şcolii nr.32 „Alexandru 
Macedonski”, în vederea amenajării unui teren sintetic de sport, identificat 
conform planului de situaţie, care reprezintă anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere va fi stabilit printr-un raport 
de evaluare întocmit prin grija Şcolii nr.32 „Alexandru Macedonski” şi va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.  Şcolii nr.32 “Alexandru Macedonski” din municipiul 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.4.  Elevii şcolii vor beneficia gratuit de acest teren pentru desfăşurarea orelor de 
educaţie fizică. 

Art.5.  În caietul de sarcini întocmit pentru desfăşurarea licitaţiei vor fi stipulate clauze 
cu privire la revizuirea anuală, cuantumul chiriei, respectarea liniştii şi ordinii 
publice, conform prevederilor legale în vigoare şi paza bunurilor. 

Art.6. După încetarea contractului de închiriere, investiţia realizată rămâne în 
municipiului Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico- Financiară, Direcţia  
Patrimoniu şi  Şcoala nr.32 “Alexandru Macedonski” 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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18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 9 mp, 

situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.6, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directă, către 
S.C. Jiul S.A., pe o perioadă de 49 de ani, a terenului identificat la art.1, în 
vederea construirii unei scări de acces la sediul societăţii, prevăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Şerban Vodă, fără număr. 

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

          D-ra Predescu: 
          Comparăm punctul 23 cu punctul 22. Este mult mai centrală zona de la punctul 22 şi 

pentru calculul redevenţei s-a avut în vedere un preţ de 243 euro pe mp,  la redevenţă 
este suma pe care o încasăm noi, pe când la punctul 23 este o plată pe care o vom face 
şi se evaluează cu 281 euro/mp deşi zona nu este la fel de centrală ca la punctul 22, iar 
la 23 nu este aceeaşi zonă. Eu consider că evaluarea este făcută în sens defavorabil 
autorităţii locale, municipiului Craiova, valoarea la care expertul ajunge este prea mare 
şi este necesară refacerea raportului, din punctul meu de vedere. 

          Dl. Badea: 
          Punctele 23, 24, 25, 27, 28 şi 29 se referă la însuşirea de rapoarte de evaluare pentru 

terenuri pe care noi trebuie să le achiziţionăm. Doar aşa, pentru ştiinţa craiovenilor, 
aceste terenuri însumează o suprafaţă de 4328 mp pentru care vom plăti o sumă de 
925.327 euro. Făcând o mică împărţire ne iese undeva la 214 euro/mp şi cred că suma 
de 925.327 euro este o sumă mare. Adăugând la ceea ce am cumpărat lunile trecute 
pentru că în ultimele două şedinţe de consiliu, am aprobat rapoarte de evaluare pe 
însuşire de terenuri, vedem că avem în ultimele trei luni de plată, undeva la 2.800.000, 
aproape 3 milioane de euro. Ca să ştie craiovenii pe ce dăm banii. Nu sunt împotrivă, 
dar ca să ştie pe ce dăm banii. Vă mulţumesc.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?    
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 6 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi 13 abţineri. 

 
 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, în incinta complexului sportiv „Stadion Ion 
Oblemenco”, str. Râului, fără număr. 

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

          Dl. Ion: 
          Din pozele puse la raport, eu, sincer, n-am înţeles care este terenul. Sunt poze făcute 

la toată baza sportivă Ion Oblemenco şi din câte cunosc eu, terenul care este în pozele 
respective, aparţine Direcţiei de Sport.  

          D-na Secretar: 
          În hotărârea anterioară, când aţi aprobat  achiziţionarea, a fost întreaga documentaţie 

cu aliniament şi cu suprafeţe plus planul de situaţie. Noi acum avem decât raportul de 
evaluare. Documentaţia nu mai este relevantă la acest stadiu.  Nici într-un caz nu poate 
să fie calitatea celui pe care îl deţine Direcţia de Sport pentru că noi avem patrimoniul 
pe care îl avem determinat împreună cu dvs. la predare-primire, iar diferenţa care este 
proprietate privată, este cel pe care l-am şi achiziţionat data trecută. De asta nu se văd 
acum pentru că au fost la documentaţia de achiziţii. Acum se vede raportul. Evaluatorul 
a depus probabil în schiţele ataşate raportului. 

          D-ra Predescu: 
         Legat de evaluare, noi avem mai multe variante din evaluare. O variantă este cu un 

preţ de 170 euro/mp  şi se ajunge la 456 mii lei noi şi o altă variantă este 195 euro/mp şi 
se ajunge la 522 mii lei noi.  În aceste condiţii expertul observăm că optează pentru 195 
euro, el agrează această soluţie cu 195 euro/mp, deşi ne este defavorabilă. Eu consider 
că noi putem susţine acum şi valida la preţul de 170 euro/mp  şi aceasta o propun 
colegilor mei  şi valoarea care rezultă din această evaluare. 

          D-na Secretar: 
          Punctul de vedere al direcţiei de specialitate având în vedere metoda aplicată. 

Răspundeţi de raportul de evaluare pe care îl prezentaţi, eu de unde ştiu dacă este bună 
sau nu? O să daţi vina pe cei care propun. Vă răspunde Direcţia de patrimoniu, dl. 
Vanghelie. 

         Dl. Vanghelie: 
         Vis a vis de amplasament, este o insulă în terenul din faţa terenului celor de la 

Direcţia de Sport, ca să lămurim unde se află. Este o insulă care la momentul actual se 
foloseşte în cadrul terenului mare. Vis a vis de raportul de evaluare, noi l-am propus 
spre însuşire pe cel pe valoarea respectivă pentru că ea a fost recomandată de către 
expertul evaluator cu care avem contract.  Felul de apreciere, că este mult, că este puţin, 
nu este un atribut pe care să ni-l însuşim pentru că nu avem calitatea să contrazicem 
acest expert evaluator. Sigur că dvs. aveţi posibilitatea să vă îndoiţi de respectiva 
valoare şi să recomandaţi o alta. 

          D-ra Predescu: 
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          Aceasta nu este o soluţie. Noi am mai discutat în comisia juridică. Va trebui cel 
puţin această comisie să ne întrunim separat şi să luăm în discuţie modul în care 
societatea care a licitat şi a fost declarată câştigătoare în urma licitaţiei, a făcut aceste 
evaluări, pentru că ele sunt de foarte multe ori defavorabile municipiului Craiova, ori eu 
pun în discuţie faptul că dacă avem fundamentate evaluări în mai multe variante, 
suntem în măsura de a opta şi de a o alege pe aceea în care valoarea este conformă 
interesului nostru.   

          D-na Secretar: 
          Eu am pus în discuţie sub aspectul condiţiei de legalitate din următorul motiv, dl. 

Director, pentru că evaluatorul potrivit metodei de întocmire prezintă variantele pe 
abordarea pe bază de venit. Eu sunt jurist de profesie. Când cineva începe şi te întreabă 
dacă ai propus soluţia corectă şi legală te întreabă de ce ai avut în vedere metoda 
capitalizării de bază, pe care eu, dacă este să v-o explic, nu ştiu decât dacă citesc dintr-o 
carte ce este aceea, cum zice d-ra Bianca, care este jurist, ca mine şi atunci ne ducem la 
170 euro şi nu v-aţi uita la nu ştiu care metodă a calculului cu rezultatul nu ştiu care, 
care de fapt, este rezultatul raportului de evaluare. Noi dacă ne uităm pe două cifre, 
credem că este a, şi zicem că sunt variante, dar, în realitate, raportul are o singură 
variantă ca valoare. Cea mare. Dar dânsa a propus 170 euro ca şi mine jurist, dacă aş 
citi, pentru că cred că este o metodă. Nu este o metodă, este primul pas în calcul. Vă 
rog să mă credeţi că nu pot să le dau un răspuns, decât dacă le motivaţi dvs., nu eu, de 
asta v-am rugat să răspundeţi de ce. 

          Dl. Vanghelie: 
          Aş avea următoarea propunere:  tocmai pentru că au apărut mai multe situaţii de 

acest gen şi  am mai avut discuţii pe această temă, aş propune ca la toate întâlnirile 
comisiei juridice, evaluatorul să fie invitat pentru a explica şi a da explicaţii în 
respectiva problemă.      

          Dl. Preşedinte: 
          Lipsesc din sală d-nii consilieri, Răducănoiu, Gîdăr, Magla, Marinescu Dorel, 

Marinescu Nicolae. 
          D-na Secretar: 
          Nu este o chestiune ce ţine de vot calificat întrucât achiziţia este cea care naşte 

obligaţia de a avea în vedere suma şi nu raportul. Suntem 19 în sală.   
          Dl. Preşedinte: 
          Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 9 voturi pentru şi 10  

voturi împotrivă.  
          În sală sunt prezenţi 19 consilieri. 

 
21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 

situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Bănescu, nr.1 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. 
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Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 312 mp 
din acte şi 311 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr.54632 a 
municipiului Craiova cu nr. cadastral provizoriu 21810, situat în municipiul 
Craiova, str. Nicolae Bănescu, nr.1 C, cu destinaţia de parcare publică, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 12 voturi pentru şi 5 
abţineri.   

          În sală sunt prezenţi 17 consilieri locali. 
 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Dr. Ion Cantacuzino – zona Pelendava. 

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 însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 45 mp, 

situat în municipiul Craiova, str. Dr. Ion Cantacuzino – zona Pelendava, 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică, pe o 
perioadă de 15 de ani, a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, identificat la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru. 
  
 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15 C. 

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

          D-ra Predescu: 
          Eu am un comentariu cu privire la cele două puncte 27 şi 28. Ele privesc terenuri 

care au făcut parte dintr-un trunchi comun. Este vorba de Castanilor nr. 15C şi 
Castanilor 15B de la punctul 28. Este imposibil ca pentru acelaşi teren la punctul 27 să 
se găsească preţ final pe care îl agrează expertul 152 euro/mp şi la punctul 28 188 
euro/mp. Ori le reface pe amândouă, ori noi nu putem decide cel puţin cu privire la 28, 
atâta timp cât fără nici o justificare este dat un preţ pe mp mai mare decât în 
precedentul şi fiind acelaşi teren. Este în continuare, sunt două bucăţi dintr-o 
dezmembrare, dar este acelaşi trunchi iniţial.  
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          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 48 mp, 
înscris în cartea funciară nr.64812 a municipiului Craiova, cu număr cadastral 
provizoriu 23691, situat în municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15C, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru şi 4 
abţineri (Ştefârţă, Cherciu, Badea, Mincu).  

          În sală sunt prezenţi 20 consilieri locali. 
 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15 B. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 10 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă şi 6 abţineri. 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.19 B. 

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

         D-ra Predescu: 
         205 euro/mp faţă de condiţiile similare cu precedentele, este foarte mult. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 9 voturi pentru şi 11 

abţineri.  
 

 
26. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, asupra unui bun care aparţine 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. 
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Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra 
locuinţei care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situată în 
cart. Craioviţa Nouă, bl.101 B1, sc.1, ap. 1  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
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 Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu 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.  

 
 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a construcţiilor C3 şi C4 şi a terenului 
aferent, situat în municipiul Craiova, str. Filantropiei, nr.1 bis. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
Dl. Badea: 
În cadrul şedinţei de comisie juridică de ieri, am cerut să refacă referatul şi nu ne-a 

ajuns cel refăcut. 
D-ra Predescu: 
La acest punct, astfel cum este proiectul se include şi plata despăgubirilor pentru 

imobilele C1 şi C2 la valoare. Schimbul este condiţionat de achitarea despăgubirilor 
contravalorii construcţiilor identificate cu C1 şi C2 în schiţa anexă, dar acest raport de 
evaluare noi nu îl avem încă. Nu putem să condiţionăm de o evaluare care nu s-a 
realizat.  

D-na Secretar: 
Dacă nu suntem de acord cu trecerea şi cu schimbul, nu putem să facem 

determinarea dacă rezultă sau nu sulta  că se spune că valoarea va fi stabilită printr-un 
raport de evaluare care se aprobă tot de către Consiliul Local. Dacă va rezulta sultă ca 
şi în precedent, nu aprobăm cu sultă sau invers, poate nu rezultă nici o sultă, dar 
totodată dacă nu suntem de acord cu schimbul, de ce facem raportul de evaluare? 

D-ra Predescu: 
Trebuiau precizate aceste chestiuni în raport. 
D-na Secretar: 
Raportul nu a fost adus refăcut. Dacă sunteţi de acord cu proiectul, eu mă oblig să 

vă aduc la cunoştinţă şi să vă comunic raportul refăcut. Asta pot să fac, dar el nu este 
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adus până la data şedinţei. Nu pot s-o expediez dacă dispuneţi refacerea raportului, 
decât după ce se reface şi vi-l comunic, deci, cu alte cuvinte, mă oblig eu pentru dânşii 
să vi-l comunic şi să-l înaintez aşa.  Dar să fiţi de acord, cu refacerea raportului. Dacă 
sunteţi de acord cu forma proiectului, vă comunicăm refacerea raportului.  

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

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a construcţiilor C3 şi C4 şi a terenului aferent acestora, situate în 
municipiul Craiova, str. Filantropiei, nr.1, identificate conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.  Se aprobă schimbul având ca obiect  imobilele C3, C4, terenul aferent acestora, 
propritatea municipiului Craiova, identificate potrivit art.1 şi terenul în 
suprafaţă de  247 mp, proprietatea Asociaţiei Creştin Catolică Ortodoxă, 
identificat de punctele cadastrale 128-64-130-129-49-114-113-50-51-34-33-
125-126-127, în anexa la prezenta hotărâre, cu condiţia achitării sultei de 
către Asociaţia Creştin Catolică Ortodoxă, reprezentând valoarea construcţiilor 
C3 şi C4. 

  Art.3.  Asociaţia Creştin Catolică Ortodoxă va asigura servitutea de trecere, cu titlu 
gratuit, pe terenul proprietatea acesteia, marcat între punctele cadastrale 44-
1006-125-136-95-86-47 în anexa la prezenta hotărâre, în favoarea  municipiului 
Craiova şi a Spitalului Clinic Municipal “Filantropia”  Craiova, pe durata 
existenţei proprietăţii municipiului Craiova asupra imobilului  aferent spitalului. 

  Art.4. Valoarea imobilelor care fac obiectul schimbului va fi stabilită printr-un raport 
de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

   Art.5. Asociaţia Creştin Catolică Ortodoxă va achita cheltuielile ocazionate de  
realizarea schimbului. 

   Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

   Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova.   

   Art.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008 

             Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi Asociaţia Creştin Catolică Ortodoxă 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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28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului  Craiova, a bunurilor „atelier şcoală tâmplărie”, 
aflate în administrarea Colegiului Tehnic „Ion Mincu”. 

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

         Dl. Boboc: 
        Aş dori să se adauge la art. 4 la cheltuielile ocazionate de realizarea schimbului, 

precum şi realizarea împrejmuirii terenului şi cheltuielile legate de separarea acordului 
electric, pentru că  trebuie un nou punct de transformare acolo şi este costisitor şi liceul 
nu va putea să suporte singur. Eu sunt în consiliul de administraţie acolo şi este o 
problemă reieşită de la faţa locului. Realizarea punctului de transformare să fie 
suportată tot de CM1. La art. 4 s-a prevăzut şi pe bună dreptate ca aceste cheltuieli 
ocazionate de realizarea schimbului precum şi împrejmuirea să se suporte de către 
CM1. Eu aş propune să se adauge şi cheltuielile ocazionate de realizarea punctului de 
transformare electric pentru că este o investiţie costisitoare şi nu poate să fie suportată 
de liceu. Să fie suportată tot de CM1.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre cu completarea făcută de dl. Boboc. Cine este 

pentru? 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului  

Craiova, a bunurilor „atelier şcoală tâmplărie”, aflate în administrarea 
Colegiului Tehnic „Ion Mincu”, identificate in anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă schimbul ce are ca obiect bunurile identificate la art.1din prezenta 
hotărâre, şi terenul aflat în proprietatea S.C. Construcţii Montaj 1 S.A., 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  cu 
condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

         Art.3.  Valoarea bunurilor care fac obiectul schimbului va fi stabilită prin raport de   
evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

         Art.4. Cheltuielile ocazionate de realizarea schimbului, realizarea punctului electric 
precum şi realizarea împrejmuirii terenului care face obiectul schimbului, 
vor fi suportate de către S.C. Construcţii Montaj 1 S.A. 

          Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

            Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în 
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administrarea unităţilor de învăţământ a bunurilor în care îşi desfăşoară 
activitatea. 

               Art.7.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                           intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
Patrimoniu, S.C. Construcţii Montaj 1 S.A. şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 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 trecerea din domeniul privat, în domeniul 
public al municipiului Craiova a terenului situat în municipiul Craiova, str. 
Calea Severinului, nr.23. 

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 trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului  

Craiova, a bunului “teren situat în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, 
nr.23, în suprafaţă de 5011,20 mp, cu valoarea de inventar de 4833190 lei”, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2007, referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, în sensul 
anulării poziţiei nr.251 din anexa nr.1 precum şi Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Transport Craiova a unui bun ce aparţine domeniului privat 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, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Transport vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.02.2010                                                                  51                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.35/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. „BIG TRANS” 
S.R.L . 

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

          Dl. Badea: 
           Un mic comentariu. Nu am nimic împotriva acestei modificări la contractul cu nr. 

35/2006, doar că în cadrul asocierilor pe care le avem, primăria cu alţi asociaţi, există 
obligativitatea ca şi pentru ei să se facă această schimbare. Deci doresc să se schimbe, 
dacă este să acceptăm această modificare, să se schimbe şi la ceilalţi cu care avem 
asocieri, modalitatea de plată.  

          D-na Secretar: 
          Contractele sunt legea părţilor. Produc efecte numai între părţile semnatare. Eu nu 

pot să dispun o măsură de a modifica un contract decât la cererea părţii sau dacă am 
acordul de voinţă al celuilalt. Eu nu pot să mă dus la un terţ, cum ar veni, care este în alt 
contract, să  pun această condiţie. De câte ori s-a introdus câte un contract la prelungire, 
dacă vă amintiţi, cum am prins prelungirea, am modificat clauzele. La modalitatea de 
plată, la termen, în funcţie de ceea ce Consiliul Local, la un moment dat  a avut în 
vedere faţă de celălalt consiliu la data încheierii contractului. Dar într-un contract, să 
am în vedere sau să dispun printr-o hotărâre să modific fără acordul lor, contractele în 
derulare, nu se poate. De câte ori ajunge câte o clauză de acest gen, modificăm şi 
adaptăm la toate contractele, numai că nu pot din oficiu să fac. 

          Dl. Badea: 
          Poate că nu am fost destul de explicit. Societatea aceasta doreşte să plătească în 2 

tranşe redevenţa anuală. În contractul din 2006 pe care l-a încheiat cu primăria, plătea 
într-o singură tranşă până la 31 martie. Ar fi trebuit ca noi să dăm posibilitatea tuturor 
celor care sunt asociaţi cu noi, să plătească în două tranşe. Eu voi vota împotrivă. 

          D-na Secretar: 
          Orice contractant poate să se adreseze consiliului local să ceară. Înseamnă că sunt de 

acord cu clauza. Are această posibilitate potrivit contractului, să ceară completarea sau 
modificarea contractului  sau a oricărei clauze din contract, când dânsul doreşte şi noi 
introducem în consiliu. Dacă n-au cerut-o înseamnă că nu sunt interesaţi. Toată lumea 
care va cere va intra în consiliu. N-a mai cerut nimeni.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea art.23 din contractul de asociere nr. 35/2006, încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. „BIG TRANS”  S.R.L, 
având ca obiect terenul în suprafaţă de 122,0 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Aurel Vlaicu, şi va avea următorul conţinut: 

    „ Suma anuală minimă obligatorie se va achita astfel: 
          - tranşa I (echivalentul sumei minime datorate pentru perioada ianuarie –  
iunie),  până la 31 martie a fiecărui an. 
          - tranşa II (echivalentul sumei minime datorate pentru perioada iulie – 
decembrie), până la 30 septembrie a fiecărui an.” 
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 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr. 35/2006.   

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr.71/2006 referitoare la aprobarea 
contractului de asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. BIG TRANS S.R.L. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Badea). 

  
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public 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 aparţin domeniului public al 

municipiului  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.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului 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.  

 
 

32. 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: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.02.2010                                                                  53                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

a) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 

- se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
- se majorează suprafeţele de teren a bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
- se majorează valoarea de inventar cu diferenţa de valoare rezultată din reevaluarea 
bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.81/2006, 334/2006, 522/2007 şi 
283/2008.  

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

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2009 referitoare la achiziţionarea terenului 
intravilan, situat municipiul Craiova, str. Motru, nr.1. 

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

             Dl. Badea: 
          În cadrul comisiei juridice am făcut o remarcă vis a vis de acest proiect. Întrebam 

doar când este seriozitate. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
556/2009, în sensul înlocuirii preţului de achiziţie de la valoarea de 3.500 lei, la 
valoarea de 35.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Juridică Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Direcţia 
Patrimoniu 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.  

D-na Secretar: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.02.2010                                                                  54                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

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 suprafeţelor bunurilor date în administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, 
identificate la poziţiile 402, 425, 463, 495, 508, 528  în anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008, conform anexei care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2009 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova, a centralei termice împreună cu 
instalaţiile aferente, aflată în clădirea Primăriei Municipiului Craiova, 
situată în str. A. I. Cuza, nr.7. 

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 datelor de identificare a bunului „Centrală termică” dat în 

administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 536/2009, prin completare, cu 
valoarea de inventar în sumă de 19866 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova a bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 236/2008 referitoare la aprobarea finanţării din 
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a contribuţiei proprii 
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pentru proiectul „Şcoala după  şcoală – o modalitate de învăţare, 
aprofundare, comunicare şi relaxare”. 

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.236/2008 şi va avea următorul conţinut:  
 „Se aprobă alocarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
sumei de 32.000 lei, reprezentând contribuţia proprie a Grupului Şcolar de 
Transporturi Auto Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului „Şcoala 
după şcoală - o modalitate de învăţare, aprofundare, comunicare şi relaxare”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii , Direcţia Economico – Financiară şi Grupului Şcolar de 
Transporturi Auto Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.    

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, str. Poligonului, nr.168 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 de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Poligonului, nr.168 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.  

 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică – 
zona str.Micşunele, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Micşunele, nr.37. 

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 Planul Urbanistic Zonal  referitor la reconsiderare configuraţie urbană 
funcţională şi structura volumetrică – zona str.Micşunele, în vederea construirii 
unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Micşunele, 
nr.37, 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.  

 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementare zonă cu interdicţie de construire până la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal – zona str.Trandafirului, str. Viilor, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+M, în municipiul 
Craiova, str.Trandafirului, nr.24 B. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reglementare zonă cu interdicţie 
de construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – zona 
str.Trandafirului, str. Viilor în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime S+P+M, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.24 B, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică, 
în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în 
municipiul Craiova, str.Ştefan Odobleja, nr.2.  

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 reconsiderare configuraţie urbană 
funcţională şi structura volumetrică, în vederea construirii unei locuinţe, cu 
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regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Ştefan Odobleja, nr.2, 
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.  

 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea urbanistică cuprinsă la intersecţia străzii Tudor 
Vladimirescu cu str.Anul 1848, în vederea supraetajării unui imobil existent 
de la regim de înălţime S+P, la S+P+2E, în municipiul Craiova, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.55A. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reglementarea urbanistică cuprinsă 
la intersecţia străzii Tudor Vladimirescu cu str.Anul 1848 (modificare indicatori 
spaţiali în condiţiile respectării funcţionalităţii şi a situaţiei existente), în 
vederea supraetajării unui imobil existent de la regim de înălţime S+P, la 
S+P+2E, în municipiul Craiova, str.Tudor Vladimirescu, nr.55A, 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.  

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
reconsiderarea reglementărilor şi funcţionalitatea zonei B-dul Carol I – 
str.Feldioara în condiţiile respectării profilelor stradale aprobate prin Plan 
Urbanistic General – extindere, recompartimentare şi supraetajare hotel, cu 
regim de înălţime D+P+3 retras, la D+P+3,4 retras, în municipiul Craiova, 
B-dul.Carol I, nr.104. 

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 Planului Urbanistic Zonal 

referitor reconsiderarea reglementărilor şi funcţionalitatea zonei B-dul Carol I – 
str.Feldioara în condiţiile respectării profilelor stradale aprobate prin Plan 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.02.2010                                                                  58                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Urbanistic General – extindere, recompartimentare şi supraetajare hotel, cu 
regim de înălţime D+P+3 retras, la D+P+3,4 retras, în municipiul Craiova, B-
dul.Carol I, nr.104, 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.  

 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementare zonă cu interdicţie de construire până la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str.Carpenului, în 
vederea construirii unor locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+E, în str. 
Carpenului, nr.5A, respectiv cu regim de înălţime Sp+P+E şi garaj auto, în 
municipiul Craiova, str. Carpenului, nr.5B. 

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  la reglementare zonă cu interdicţie de 
construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie 
zona str. Carpenului, în vederea construirii unor locuinţe, cu regim de înălţime 
Sp+P+E, în str. Carpenului, nr.5 A, respectiv cu regim de înălţime Sp+P+E şi 
garaj auto, în municipiul Craiova, str. Carpenului, nr.5B, 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.  

 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea reglementărilor funcţionale complexe şi corelarea cu situaţia 
existentă în b-dul. Gheorghe Chiţu -  construire imobil P+1E cu destinaţia 
piese auto şi servicii în municipiul Craiova, b-dul. Gheorghe Chiţu, nr.2A. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la analizarea reglementărilor 

funcţionale complexe şi corelarea cu situaţia existentă  în b-dul. Gheorghe 
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Chiţu -  construire imobil P+1E cu destinaţia piese auto şi servicii, în municpiul 
Craiova, b-dul. Gheorghe Chiţu nr.2A, 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 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  

          Dl. Consilier Magla a revenit în sala de şedinţe.  
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General pentru trama stradală zona G-ral Magheru, 
Tudor Vladimirescu şi Împăratul Traian, în vederea extinderii corp C1, cu 
regim de înălţime P+M şi mansardarea acestuia, precum şi mansardare 
garaj C2, C3 şi magazie C4, în municipiul Craiova, str. G-ral Magheru, 
nr.93. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reactualizare condiţii de construire 
fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General pentru trama stradală 
zona G-ral Magheru, Tudor Vladimirescu şi Împăratul Traian, în vederea 
extinderii corp C1, cu regim de înălţime P+M şi mansardarea acestuia, precum 
şi mansardare garaj C2, C3 şi magazie C4, în municipiul Craiova, str. G-ral 
Magheru, nr.93, 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.  

 
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementare zonală prin conversie funcţională parţială, în condiţiile 
construcţiilor existente str.Caracal – Bd.Decebal, în vederea schimbării de 
destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3, spaţii industriale de 
producţie, în hotel – restaurant, platforme, în municipiul Craiova, 
str.Caracal, nr.176. 

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 Planul Urbanistic Zonal  reglementare zonală prin conversie funcţională 
parţială, în condiţiile construcţiilor existente str.Caracal – Bd.Decebal, în 
vederea schimbării de destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3, 
spaţii industriale de producţie, în hotel – restaurant, platforme, în municipiul 
Craiova, str.Caracal, nr.176, 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 19 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  

 
      
     Dl. Preşedinte: 
     Vă comunic că au mai venit doi colegi în sală. 
 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizare condiţii de construire (regim înălţime) fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona str.Deceneu – 
supraetajare clădire de la regim de înălţime D+P+1, la D+P+2+M, în 
municipiul Craiova, str.Deceneu, nr.64. 

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 reactualizare condiţii de construire 
fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona 
str.Deceneu, în vederea supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime 
D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul Craiova, str.Deceneu, nr.93, 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.  

 
 

48. Proiect de hotărâre privind evocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municpiului Craiova nr.178/2009 referitoare la cedarea obiectului 
concesiunii, de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, 
către Curtea de Conturi a României 
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.178/2009 

referitoare la cedarea obiectului concesiunii, de la Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Vest Oltenia, către Curtea de Conturi a României. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municpiului Craiova nr.71/2002 şi încetează contractul de concesiune 
nr.236/2003. 

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

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

 
 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.274/2006 referitoare la aprobarea Studiului de 
fezabilitate pentru investiţia „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră a 
localităţii componente a municipiului Craiova - Popoveni ” 

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.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 274/2006 , şi va avea următorul conţinut: 
 
 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local a proiectului  prevăzut la art. 1, în 

valoare de 1.687.000 lei, eşalonată astfel: 
1. 882.000 lei pentru anul 2008; 
2. 805.000 lei  pentru anul 2010. ” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 450/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii 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.  
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      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.02.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

      Marinica Dincă Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


