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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2010 

 
 
 

 
 D-na  Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi  24, 3 absenţi motivat: dl, Badea, dl. Radu Marin Traian, dl. 
Tudor, deci şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
       Cu privire la hotărârile adoptate în Consiliul local şedinţa ordinară din  26 august şi 
cele trei şedinţe extraordinare din 8 septembrie, 15 septembrie şi 27 septembrie, 
rezultatul controlului este următorul:  din 39 hotărâri adoptate în şedinţa ordinară, avem 
control de legalitate decât pentru şapte hotărâri. Pentru 32 hotărâri încă nu am primit 
controlul de legalitate. Pentru celelalte hotărâri adoptate în şedinţele extraordinare, 
toate sunt temeinice şi legale. Ca atare, supun aprobării Consiliului Local procesele 
verbale din toate cele trei şedinţe extraordinare şi şedinţa ordinară din luna august, aşa 
cum au fost întocmite. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Invit pe dl. Consilier Răducănoiu să preia conducerea şedinţei.   
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 25647/24.09.2010, 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 30.09.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor evidenţiate în afara 

bugetului local, pe anul 2010. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2010. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2010. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2010. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Zilelor Municipiului 
Craiova” ediţia a – XIV - a, care se vor desfăşura în perioada 22-26 octombrie 
2010. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice 
cu paturi pentru care s-a transferat managementul asistenţei medicale către 
autoritatea locală. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliul de administraţie al Spitalului de Urgenţă “Dr. 
Ştefan Odobleja” Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova, dl. 
Marincă Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” Studiul de Fezabilitate referitor la 
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

14. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae 
Romanescu” Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Adriana Motocu să susţină şi să 
voteze punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., din data de 11.10.2010. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul 
reziduurilor reciclabile practicat pentru instituţii publice şi agenţi economici. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energie termică produsă şi 
distribuită prin centrale termice şi puncte termice. 

18. 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 octombrie 2010. 

19. 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 august 2010. 

20. Proiect de hotărâre privind evacuarea unor persoane, care ocupă fără forme 
legale imobilul situat în municipiul Craiova, cart. George Enescu, bl. B8, sc.1, 
ap.3. 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă, către agenţii 
economici deţinători, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, în Târgul de Săptămână “1 Mai”. 

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

24. 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.  

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

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
terenului apaţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 22 
Decembrie 1989 – zona Piaţa Agroalimentară, în vederea amplasării unui spaţiu 
commercial. 

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
98/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova  şi S.C. AUTO 
COMTRANS S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în cartier Brazda lui Novac, b-dul Dacia, nr. 125. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.125178/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Paraliov I. Mioara Puia. 

29. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi dr. Şerp Anamaria, medic titular al „S.C. 
ELENAMED S.R.L.”.  

30. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.279/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Veghea 
Traian. 

31. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
spaţii comerciale care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în Piaţa Centrală Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către Constantin 
Constanţa, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Făgăraş, nr. 41A, cu destinaţia alee de acces. 

33. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare ce are ca obiect 
stabilirea redevenţei  pentru terenurile care urmează a fi concesionate, în vederea 
construirii de locuinţe, în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, 
Parcelele 12, 13. 
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34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova , situat în str. Brestei, 
nr.31. 

35. Proiect de hotărâre privind darea în administarea Grupului Şcolar „Matei 
Basarab”, a imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Nicolae Julea, nr.3. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul 
Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.242/2010 referitoare la atribuirea de denumiri de străzi 
în municipiul Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii care urmează să fie vândute.  

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2010 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari 
de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.383/2008 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind ”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu strada A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea 
preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

43. Proiect de hotărâre privind declararea utilităţii publice în vederea realizării 
obiectivului ”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu 
strada A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării 
traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. 
Merişorului, nr.29 A. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în zona 
Râului, în vederea construirii unei spălătorii auto, în municipiul Craiova, str. 
Râului, nr.315. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structură volumetrică, în zona 
str. Dr. Victor Gomoiu şi str. Dr. Ion Cantacuzino, în vederea construirii unor 
locuinţe individuale, cu regim de înălţime P+2, în municipiul Craiova, str. Dr. 
Victor Gomoiu, nr.26 A şi 26 B. 
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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, reanalizare destinaţie zona str. 
Merişorului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1E, 
cu destinaţia de spaţiu comercial la parter, în municipiul Craiova, str. 
Merişorului, nr.6. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei strada Caracal, cu interdicţie temporară de construire, în 
vederea analizării şi reglementării posibilităţilor de construire, a sălii de sport -  
S.C. „Popeci Utilaj Greu” S.A., în municipul Craiova, str. Caracal, nr.244. 

49. Proiect de hotărâre privind conferirea, Post-mortem, a titlului "Cetăţean de 

Onoare" al Municipiului Craiova, lui Petrache Mircea TRIŞCU.  
                        Iniţiator, 
Comisia IV –  Învăţământ, Cultură, 

Sănătate,  Culte, Tineret şi Sport 
50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.246/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova pentru anul 
2010. 

                                                                                                         Iniţiatori, 
                                                                                           Consilieri municipali, 
                                                                              Bianca Maria Carmen PREDESCU 
               Pavel BADEA 
               Virgil BOBOC 
          Dan Iulius MAGLA 
                Lucian MINCU 
                                                                                       Gheorghe NEDELESCU 
       Nicolae PÂRVULEASA 
         Marian Traian RADU 
                                                                                     Constantin RĂDUCĂNOIU 
          Emilian ŞTEFÂRŢĂ 
                                                                                              Florentin TUDOR 

 
      Potrivit acestei dispoziţii, avem un număr de 50 de puncte pe ordinea de zi, din care 
au fost retrase trei, respectiv punctele 9, 43, 46.  dacă în legătură cu ordinea de zi este 
vreo observaţie, dacă nu  propun ca punctul 1 de „întrebări şi interpelări să fie ultimul 
punct pe ordinea de zi,  motivat de faptul că avem două puncte potrivit  cărora va trebui 
să procedăm la vot secret şi să câştigăm timp. De altfel, acesta, potrivit tradiţiei noastre 
de doi ani în acest mandat, punctul de întrebări şi interpelări este unul din celel mai 
consistente, cu atât mai mult cu cât astăzi, rezultând din comisiile de specialitate, avem 
o ordine de zi în proporţie de 99%  cred eu, în unanimitate. Vă supun la vot propunerea. 
Cine este pentru?    
     Dl. Ştefârţă: 
     Dacă tot faceţi permutări de puncte pe ordinea de zi, cred că ar fi bine, tot pentru o 
fluenţă a şedinţei, ca şi punctele care presupun vot uninominal, adică cele prin vot 
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secret, să le trecem ultimul şi penultimul, adică înainte de interpelări, ca în timpul 
interpelărilor să se numere şi să se treacă la bucătăria care rezultă din exercitarea 
votului. 
     Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc pentru intervenţie, vă asigur că vom fi operativi. Când ajungem la 
punctele respective, vom opera modificările eventuale, iar în final după exercitarea 
votului secret, vor fi supuse aprobării.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Să retragem şi punctul 10 ca să nu fie discuţii.   
     Dl. Preşedinte: 
     Iniţiatorul îmi sugerează retragerea punctului 10 şi în asemenea condiţii, rămânem 
numai cu punctul 11 care necesită vot secret.   Supun la vot ordinea de zi,  în forma 
prezentată, cu punctele retrase. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
     În urma supunerii la vot ordinea de zi a devenit următoarea:                          

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor evidenţiate în afara 

bugetului local, pe anul 2010. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, 

pe anul 2010. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 
2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Zilelor Municipiului Craiova” 
ediţia a – XIV - a, care se vor desfăşura în perioada 22-26 octombrie 2010. 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova, dl. 
Marincă Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” Studiul de Fezabilitate referitor la “Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

11. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” 
Craiova. 
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12. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Adriana Motocu să susţină şi să voteze 
punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., din data de 11.10.2010. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul 
reziduurilor reciclabile practicat pentru instituţii publice şi agenţi economici. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energie termică produsă şi 
distribuită prin centrale termice şi puncte termice. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind evacuarea unor persoane, care ocupă fără forme legale 
imobilul situat în municipiul Craiova, cart. George Enescu, bl. B8, sc.1, ap.3. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă, către agenţii economici 
deţinători, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, în Târgul de Săptămână “1 Mai”. 

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

21. 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.  

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

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a terenului 
apaţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 22 Decembrie 
1989 – zona Piaţa Agroalimentară, în vederea amplasării unui spaţiu commercial. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
98/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova  şi S.C. AUTO 
COMTRANS S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în cartier Brazda lui Novac, b-dul Dacia, nr. 125. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.125178/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Paraliov I. Mioara Puia. 

26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi dr. Şerp Anamaria, medic titular al „S.C. 
ELENAMED S.R.L.”.  
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27. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.279/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Veghea 
Traian. 

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor spaţii 
comerciale care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa 
Centrală Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către Constantin 
Constanţa, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str. Făgăraş, nr. 41A, cu destinaţia alee de acces. 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare ce are ca obiect stabilirea 
redevenţei  pentru terenurile care urmează a fi concesionate, în vederea construirii de 
locuinţe, în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, Parcelele 12, 13. 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a unui teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova , situat în str. Brestei, nr.31. 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administarea Grupului Şcolar „Matei Basarab”, 
a imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Nicolae Julea, nr.3. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Craiova. 
36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.242/2010 referitoare la atribuirea de denumiri de străzi în municipiul 
Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de 
prestări servicii care urmează să fie vândute.  

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.107/2010 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.383/2008 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate privind 
”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I. 
Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. 
Carol I – str. Arieş”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. 
Merişorului, nr.29 A. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în zona Râului, 
în vederea construirii unei spălătorii auto, în municipiul Craiova, str. Râului, nr.315. 
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42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, reanalizare destinaţie zona str. 
Merişorului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1E, cu 
destinaţia de spaţiu comercial la parter, în municipiul Craiova, str. Merişorului, nr.6. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei strada Caracal, cu interdicţie temporară de construire, în 
vederea analizării şi reglementării posibilităţilor de construire, a sălii de sport -  S.C. 
„Popeci Utilaj Greu” S.A., în municipul Craiova, str. Caracal, nr.244. 

44. Proiect de hotărâre privind conferirea, Post-mortem, a titlului "Cetăţean de Onoare" 
al Municipiului Craiova, lui Petrache Mircea Trişcu. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.246/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova pentru anul 2010. 

46. Întrebări şi interpelări.                                                                                             
 
                                            

 
 

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, la valoarea de 598.612 mii lei, pe anul 2010, conform 
anexelor nr.1-14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.102/2010. 

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor evidenţiate în 
afara bugetului local, pe anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara 
bugetului local, pe anul 2010, conform  anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2010. 

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

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 

2010, de la suma de 1.323 mii lei, la suma de 9.515 mii lei, conform anexelor 
nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2010. 

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

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2010, conform anexei 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul 
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Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 

Craiova, pentru anul 2010, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Zilelor Municipiului 
Craiova” ediţia a – XIV - a, care se vor desfăşura în perioada 22-26 
octombrie 2010. 

D-na Secretar: 
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Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La comisia juridică s-au făcut 
propuneri de modificare a anexei cu corectarea datelor, însemnând procesiunea 
religioasă pe 25 seara nu pe 26, iar ziua recoltei pe data de 23, ora 10, nu pe 24.  

Dl. Preşedinte: 
Depinde cât ţine procesiunea şi cum se ia în calcul data. Dacă depăşeşte ora zero, 

poate să fie şi 26. 
Dl. viceprimar Dincă: 
Legat de procesiunea religioasă, nici un fel de problemă, o susţin, nu este o 

problemă la capitolul acesta. Legat de “Ziua recoltei” cei de la piaţă mi-au sugerat că 
aceasta este ziua în care este cel mai intens trafic în piaţă, vine foarte multă lume şi 
foarte multă lume s-ar bucura de acest eveniment. Acesta este motivul pentru care am 
pus pe această dată. Nu am nici un fel de problemă, dar cred că trebuie să-i ascultăm şi 
pe ei un pic, că sunt toată ziua în piaţă şi cunosc traficul din piaţă. Acesta este punctul 
meu de vedere şi cred că ar trebui să acceptăm acea dată pe care au propus-o 
dumnealor. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu singura modificare a datei procesiunii. Cine 

este pentru?    
Art.1. Se aprobă Programul “ZILELE MUNICIPIULUI CRAIOVA”, ediţia a – XIV 

- a, care se vor desfăşura în perioada 22-26 octombrie 2010, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Compartimentul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt şi Redacţie Ziar 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie şi comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Avem aici buletinele de vot. 

          Dl. Preşedinte: 
          Noi am adoptat o hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de 

administraţie  la aceste unităţi de învăţământ. Faptul că pe parcurs au intervenit 
modificări în structura acestora prin comasări, precum bine ştiţi, amplu dezbătut acel 
proiect de hotărâre devenită hotărâre. Ca atare, am avut 87 de unităţi şcolare care au 
avut în componenţa consiliilor de administraţie consilieri municipali. Din 87 au rămas 
66  şi vă propun pentru a fi trecuţi pe buletinul de vot, prima chestiune, titularii la 
unităţile de învăţământ care au rămas ca persoane juridice. Avem, în continuare, 
propuneri privind unele modificări la grupul de consilieri PDL între dumnealor. Deci, 
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practic, este dreptul fiecăruia să aibă continuitate în general, în consiliile de 
administraţie la unităţile care au rămas cu personalitate juridică.  Modificările pe care vi 
le propun sunt următoarele: la Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” era d-na 
Gheorghe Ani şi se propune dl. Ion Octavian, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 37 
„Dumbrava minunată” Craiova era dl. Radu Marin şi se propune dl. Ion Octavian, la 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 50 „Sfânta Lucia” Craiova, era d-na Gheorghe Ani 
şi se propune dl. Mărgărit Dorin, la Grupul Şcolar Traian Demetrescu Craiova era dl. 
Ion Octavian Florin şi se propune d-na Gheorghe Ani, la Grupul Şcolar Industrial 
Electroputere Craiova era dl. Gîdăr Alexandru şi se propune d-na Gheorghe Ani, la 
Liceul Teologic Adventist Craiova era dl. Ion Octavian Florin şi se propune dl. Radu 
Marin, la şcoala cu clasele I – VIII nr. 14 „Ion Ţuculescu” era dl. Radu Marin şi se 
propune dl. Mărgărit Dorin, la Şcoala cu clasele I - VIII nr. 18”Sfântu Dumitru” era dl. 
Marinescu Dorel şi se propune dl.  Ursu Constantin, la Şcoala cu clasele I – VIII nr. 23 
Craiova era dl. Ursu Constantin şi se propune dl. Sas Teodor, la Şcoala cu clasele I – 
VIII nr. 29 era dl. Mărgărit Dorel Constantin şi se propune dl. Ţui Niuri.  

          Cu aceste propuneri, vă supun la vot trecerea pe buletinul de vot a celor titulari şi 
modificările pe care vi le-am prezentat. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 

          Rog colaboratorii din aparatul tehnic să dea drumul la buletinele de vot, revenind 
după ce vom efectua votarea cu aprobarea acestui proiect. 

          S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, s-a dat citire procesului verbal de validare. 

          Dl. Ţui: 
         „Proces-verbal încheiat azi, 30.09.2010, cu ocazia desemnării reprezentanţilor  

Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova. Din 27 consilieri, 3 sunt absenţi. Din 
cele 24 buletine valabile, au fost 24 pentru”. 
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Persoanele desemnate potrivit art.1 din prezenta hotărâre fac parte şi din 
comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, organizate la nivelul fiecărei 
unităţi de învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 110/2008. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Dolj”. 

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 Studiul de Fezabilitate referitor la „Extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”, având următorii indicatori 
tehnico – economici:  

 
Nr. 
crt. 

Indicatori – furnizare apă Unit. măsură Cantitate  

1 Reabilitare staţie de tratare Işalniţa Buc. 1 
2 Reabilitare reţea de alimentare cu apă m 34.528 
3 Reabilitare branşamente Buc. 3.938 
 Indicatori – ape uzate   
4 Extindere reţea de canalizare  m 68.272 
5 Extindere racorduri Buc. 6.827 
6 Reabilitare reţea de canalizare m 1.984 
7 Reabilitare racorduri Buc. 168 
8 Staţii pompare ape uzate noi Buc. 6 
9 Conductă de refulare apă uzată menajeră m 1.482 
10 Staţia de epurare – lucrări pentru amenajare 

platformă nămol 
Buc. 1 

 
  Valoarea totală a investiţiei                     183.035.340 lei/43.286.120 euro 
           (inclusiv TVA)  
        din care: 
          construcţii + montaj (C+M)                       133.175.920 lei/31.494.840 euro 
                (1 euro = 4,2285 lei)                                                                        

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

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului 
Craiova, dl. Marincă Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” Studiul de Fezabilitate 
referitor la “Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Dolj”. 
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova,  dl. Mărinică 

Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia”, Studiul de Fezabilitate referitor la “Extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii  şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” 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 reactualizarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la “Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul 
„Nicolae Romanescu” 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 reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Reabilitarea şi 

modernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” Craiova”,  
având următorii indicatori tehnico – economici, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre:  

51. Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv T.V.A.  3.727.571 Lei (879.227 
Euro)  

  din care construcţii+montaj (C+M )            3.366.627 Lei (794.091 Euro)   
1. Durata  de execuţie                         12  luni 
2. Capacitate – în unităţi fizice :         960 locuri 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea           
Consiliului Local al municipiului Craiova nr.49/2006 şi se revocă Hotărârea               
Consiliului Local al municipiului Craiova nr.72/2008. 

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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12. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Adriana Motocu să susţină şi 
să voteze punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., din 
data de 11.10.2010. 

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 mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi vota ordinea de 

zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. Craiova, din data de 11.10.2010. 

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, 
transportul reziduurilor reciclabile practicat pentru instituţii publice şi 
agenţi economici. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.l. Se aprobă tariful pentru colectarea şi transportul reziduurilor reciclabile (deşeuri 

de hârtie şi carton, metal şi plastic, sticlă) practicat pentru instituţii publice şi 
agenţi economici, în cuantum de 27,203 lei/mc.  

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

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru energie termică 
produsă şi distribuită prin centrale termice şi puncte termice. 

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 tarifele locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică 

pentru populaţie şi tarifele pentru energia termică produsă şi distribuită prin 
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centrale şi puncte termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

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

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

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

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitori, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna OCTOMBRIE  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. 
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Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii septembrie 
2010, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza 
decontului emis.  

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru 
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei pentru luna august 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 august 2010, în valoare de 157.355,04 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.  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind evacuarea unor persoane, care ocupă fără 
forme legale imobilul situat în municipiul Craiova, cart. George Enescu, bl. 
B8, sc.1, ap.3. 

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 evacuarea numiţilor Daia Cristian, Daia Denisa, Daia Cristina 

Daniela, Daia Ionuţ, Daia Darius şi Daia Marian, precum şi a membrilor 
familiilor acestora, care ocupă fără forme legale imobilul situat în municipiul 
Craiova, cart. George Enescu, bl. B8, sc.1, ap.3, pe cheltuiala şi riscul acestora. 

Art.2.  În termen de 5 zile de la comunicarea în vederea executării prezentei hotărâri, 
Serviciul Fond Locativ va notifica prin somaţie, în vederea evacuării, 
persoanele prevăzute la art.1.  
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Art.3. Nerespectarea obligaţiei de a elibera spaţiul ocupat abuziv timp de 30 de zile de 
la notificare, conduce la evacuarea silită a persoanelor de către comisia 
desemnată prin dispoziţia Primarului Municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu,  Daia Cristian, Daia Denisa, 
Daia Cristina Daniela, Daia Ionuţ, Daia Darius şi Daia Marian vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor 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 anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2009, după cum urmează: 
- se înlocuieşte, în cuprinsul hotărârii, denumirea „Târg Romaneşti”, cu 

denumirea „Târg de săptămână 1 Mai”; 
- art.27 va avea următorul conţinut: „Târgul de săptămână 1 Mai îşi 

desfăşoară activitatea în toate zilele saptamanii, dupa orarul 6-19, ca târg, 

având structuri de vânzare destinate comercializării produselor şi 

serviciilor specifice pieţelor agroalimentare şi târgurilor, pentru 

comercializarea legumelor, fructelor, lânii, furajelor, cerealelor, seminţelor, 

produselor artizanale şi meşteşugăreşti, produselor industriale şi 

materialelor de construcţii, inclusiv piese de schimb”. 

Art.2. Denumirea „Târg Romaneşti” se înlocuieşte în cuprinsul tuturor actelor de 
autoritate în vigoare, cu denumirea „Târg de săptămână 1 Mai”. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.239/2009 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin negociere directă, către agenţii 
economici deţinători, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, în Târgul de Săptămână “1 Mai”. 

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 negociere directă, până la data de 01.08.2012, a 

suprafeţelor de teren care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Târgul de Săptămână „1 Mai”, str. Râului, nr.333A, către agenţii 
economici deţinători, identificaţi conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Nivelul minim al  chiriei de la care se porneşte negocierea va fi stabilit în 
conformitate cu art.64 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.449/2009 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2010. 

Art.3. Se împuterniceşte directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor  Craiova să desemneze comisia de negociere a chiriei şi să semneze 
contractele de închiriere. 

Art.4. Serviciului Public Administraţia Pieţelor  şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea suprafeţelor de teren 
prevăzute la art.1, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

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

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

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia 
Autonomă de Administare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, 
persoanelor prevazute în anexa care face parte  integranta din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere care au ca obiect locuinţele ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova prevăzute la art.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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

21. 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. 

           Dl. Marinescu Dorel: 
          Cu privire la acest punct, am eu câteva observaţii, nu strict la acest proiect ci pe 

ansamblu cu privire la prelungirea contractelor de închiriere. Mai mult, cu mai multe 
şedinţe în urmă am solicitat eu să ni se prezinte şi nouă şi să se ia nişte măsuri în ceea 
ce priveşte  chioşcurile şi terenurile subînchiriate. Până în acest moment, eu nu am auzit 
ca nici unul dintre chioşcurile  din Craiova care sunt subînchiriate, sau nici unul dintre 
terenurile acestea, să fi fost individualizate şi luată o măsură.  Pentru aceasta, i-aş ruga 
şi eu pe cei abilitaţi să ne prezinte şi nouă un raport în ceea ce priveşte  situaţia 
chioşcurilor, câte dintre ele sunt subînchiriate, cui, ce măsuri au fost luate, câte dintre 
ele au fost evacuate şi conform contractelor, ce daune au fost recuperate de la cei care 
au  subînchiriat, respectiv nu şi-au respectat contractul de închiriere.   

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

 Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, până la 01.08.2012, 
pentru terenurile prevăzute în anexa nr.1 şi respectiv până la 01.04.2011, pentru 
terenurile prevăzute în anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

Art.5. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la     
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, în formă 
modificată şi renegociată. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004, 180/2004, 223/2005, 
280/2005, 335/2005 şi 449/2009 

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

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

 
 

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

          Dl. Marinescu Dorel: 
          Şi aici am tot o observaţie de aceeaşi natură ca şi la punctul precedent. Sunt locuinţe 

care sunt închiriate unor persoane care consider că nu au chiar acest drept. Consider că 
ar fi mulţi alţii care ar fi mult mai îndreptăţiţi să beneficieze de aceste locuinţe. Nu mă 
refer strict la cele care ne sunt supuse astăzi prelungirii, ci în general la locuinţele ANL 
şi locuinţele sociale.  Aş ruga pe cei abilitaţi să verifice mai bine cui sunt închiriate şi 
dacă îndeplinesc condiţiile şi să se ia unele măsuri. Dacă au fost subînchiriate, se poate 
afla foarte uşor. Mare rugăminte – să-mi prezinte şi mie un raport, de fapt, nu mie, 
comisiei juridice, să ne prezinte un raport cu privire la aceste puncte.  

          Dl. Ştefârţă: 
         Îmi permit să fac o observaţie. Eu cred că observaţiile pe care le face colegul sunt 

pertinente însă ţin de capitolul interpelări, pentru că dânsul nu face observaţii directe la 
punctul pe care îl votăm. Ceea ce  spune este corect. Vă mulţumesc.   

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii 
la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

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

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 
terenului apaţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
22 Decembrie 1989 – zona Piaţa Agroalimentară, în vederea amplasării unui 
spaţiu comercial. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, pe o perioadă de 15 ani, 

a terenului apaţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
50 mp., situat în str. 22 Decembrie 1989 – zona Piaţa Agroalimentară, în 
vederea amplasării unui spaţiu comercial, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Nivelul minim al redevenţei pentru concesionarea terenului prevăzut la art.1, va 
fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
licitaţie publică, să încheie şi să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico - 
Financiară, Direcţia Impozite şi Taxe şi Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr. 98/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova  şi S.C. 
AUTO COMTRANS S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului 
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privat al municipiului Craiova, situat în cartier Brazda lui Novac, b-dul 
Dacia, nr. 125. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv de la 

01.11.2010 până la 01.05.2018, a duratei contractului de concesiune nr. 
98/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova  şi S.C. AUTO 
COMTRANS S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 578,0 mp., situat în cartier Brazda lui 
Novac, b-dul Dacia, nr. 125.  

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

Art.3. Redevenţa aferentă terenului concesionat care face obiectul contractului de 
concesiune nr. 98/1995va fi renegociată, având ca preţ de pornire nivelul taxei 
stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, 
referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, anual.  

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

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional de  
modificare a contractului de concesiune nr. 98/1995. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/1995. 

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

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.125178/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Paraliov I. Mioara Puia. 

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 modificarea contractului de concesiune nr. 125178/04.02.2005, având 
ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str. Nicolae Iorga, nr.45, bl. G28, ap.2, parter, în sensul înlocuirii 
concesionarului, dr. Paraliov I. Mioara Puia, cu dr. Uţă Miruna Doina, medic 
titular – medicină de familie al S.C. CABINET MEDICAL DR. PARALIOV 
MIOARA S.R.L. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, dr. Paraliov I. Mioara Puia şi dr. Uţă Miruna Doina vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Şerp Anamaria, medic titular 
al „S.C. ELENAMED S.R.L.”.  

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi dr. Şerp Anamaria, medic titular al „S.C. ELENAMED 
S.R.L.”, având ca obiect spaţiul aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 18,58 mp, situat în Dispensarul Uman Cernele, str. 
Constantin Gherghina, nr.62.  

Art.2. Contractul se va încheia până la data de 01.05.2021. 
Art.3. Redevenţa va fi de 1 euro/mp/an până la data 01.05.2011, urmând ca după 

această dată să fie negociată  cu concedentul, pornindu-se de la preţul pieţei. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 

concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Şerp Anamaria 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 cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.279/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Veghea Traian. 
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă cedarea obiectului contractului de concesiune nr.279/2007, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Veghea Traian, către Tenea 
Florian, referitor la terenul în suprafaţă de 60 mp, cu destinaţia de cale de acces 
la proprietatea privată din str. 22 Decembrie 1989, nr. 36;    

Art.2. Redevenţa aferentă terenului care face obiectul contractului de concesiune nr. 
279/2007 va fi renegociată, având ca preţ de pornire nivelul taxei stabilit prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, referitoare la 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractualui de concesiune nr.279/2007. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 279//2006. 

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

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

 
 

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unor spaţii comerciale care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Potrivit propunerii de la comisia V, 

direcţia de specialitate patrimoniu, care a întocmit raportul, a făcut completarea la 
anexă cu privire la identificarea spaţiilor care sunt obiectul acestei hotărâri.   

           Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu completarea de la comisia 

juridică. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, până la data de 

01.08.2012, a spaţiului comercial în suprafaţă de 12,53 mp, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală Craiova, 
identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, până la data de 
01.08.2012, a spaţiilor comerciale în suprafaţă de 13,6 mp, respectiv 14,52 mp, 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală 
- Hala de Carne, identificate conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii spaţiului comercial identificat 
la art. 1, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii spaţiilor comerciale 
identificate la art. 2, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.63 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 privind 
impozitele şi taxele locale, pentru anul 2010. 

Art.6. Se împuterniceşte Directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova să desemneze comisia de evaluare a ofertelor şi să semneze 
contractele de închiriere. 

Art.7. Serviciului Public Administraţia Pieţelor  şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art.1 şi 
art.2 din prezenta hotărâre, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

 Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către 
Constantin Constanţa, a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Făgăraş, nr. 41A, cu destinaţia alee de 
acces. 

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

          Dl. Preşedinte: 
          Pentru ane delecta puţin, am eu o observaţie. Doamna respectivă a venit în audienţă 

la mine la data când am fost planificat şi mi-a spus cu toată seriozitatea că are 
informaţia de la un colaborator din cadrul aparatului de specialitate, făcând demersurile 
de mai multă vreme pentru această chestiune, că subsemnatul s-ar fi opus în Consiliul 
Local pentru a i se aproba această concesiune. Evident, nu este adevărat pentru că este 
prima dată când este pus în discuţie pe ordinea de zi şi, fără îndoială, spun public că voi 
fi de acord, bănuiesc ca şi dvs.. Mai pot fi făcute  intoxicări, nu facem o chestiune de 
gravitate  extraordinară, dar este bine, pentru că femeia nu avea de unde să ştie dacă nu 
i se spunea acest lucru şi eu consider că, probabil, i s-a spus acest lucru în glumă ca să 
vină la audienţă şi să beneficieze, fiind pus pe ordinea de zi acest proiect. 

          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, către Constantin Constanţa, pe 

o perioadă de 49 de ani, a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 102,50 mp., situat în str. Făgăraş, nr. 41A, 
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cu destinaţia alee de acces, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, va fi stabilit prin 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să constituie comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare ce are ca obiect 
stabilirea redevenţei  pentru terenurile care urmează a fi concesionate, în 
vederea construirii de locuinţe, în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, 
Tarlaua 51, Parcelele 12, 13. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu completarae pe care şi-au însuşit-

o toate comisiile, respectiv varianta 2,37 să fie tariful, întrucât expertul în raportul de 
evaluare a avut o valoare minimă şi una maximă, toate comisiile au fost de acord cu 
2,37, varianta maximă.    

          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 cu redevenţa stabilită în cuantum de 

2,37 lei/mp/an pentru terenurile care urmează a fi concesionate, în vederea 
construirii de locuinţe, în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, 
Parcelele 12, 13, 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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova , situat în str. Brestei, 
nr.31. 

D-na Secretar: 
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Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 2853 mp, situat în 
str. Brestei, nr.31, cu număr cadastral 201427, înscris în cartea funciară 20427 
Craiova, cu valoarea de inventar de 0,01 lei şi nr. de inventar 42000651, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire a terenului, identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. 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.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară 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.  

 
 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administarea Grupului Şcolar „Matei 
Basarab”, a imobilului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Nicolae Julea, nr.3. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Şcolii cu clasele I-VIII nr.35 “I. 

D. Sîrbu” asupra imobilului din str. Nicolae Julea, nr.3. 
Art.2.  Se aprobă darea în administrarea Grupului Şcolar „Matei Basarab” Craiova, a 

imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, compus din 
teren şi construcţii, situat în str. Nicolae Julea, nr.3, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre se va face 
pe baza de protocol de predare - primire. 
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Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare - primire prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în 
care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Grupul Şcolar „Matei 
Basarab” Craiova şi Şcoala cu clasele I-VIII nr.35 “I. D. Sîrbu” 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 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. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului       
Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, a construcţiei C6, cu suprafaţă 
construită de 313,28 mp, ce cuprinde 28 de boxe, având valoarea de inventar de 
98146 lei  şi face parte din bunul identificat la poziţia nr.6859 din anexa nr.2 la 
Hotărârea Guvernului nr.141/2008. 

Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Serviciul Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova asupra următoarelor bunuri care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova:  

                           - teren Piaţa Târgul de săptămână 4723, identificat la poziţia nr.141 
din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008 şi având valoarea de 
inventar de 194559 lei;  

                           - teren Târgul Romaneşti 4726, identificat la poziţia nr.142 din anexa 
nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.141/2008 şi având valoarea de inventar de 
34916210 lei. 

Art.4. Se aprobă darea în administarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova a bunului „teren Piaţă Ciupercă” aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17L, în suprafaţă 
de 242 mp, având valoarea de inventar de 0,01 lei. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
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şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2006 referitoare la 
darea în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
Craiova , a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova.  

                Art.6.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                           intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

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

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

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

 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 

a)se modifică denumirea bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
b)se anuleaza poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c)se defalcă locuinţele pe criteriile: nr.scară, nr.apartament, nr.camere şi 
suprafaţă utilă, conform anexei nr. 3 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.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului 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 Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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35. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi 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 atribuirea denumirii „Aleea 1 Drumul Industriilor”, drumului de 
exploatare nr.100, identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 2 Potelu”, drumului de exploatare 
nr.27, identificat conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 3 Potelu”, drumului de exploatare 
nr.29, identificat conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.4. 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.  

 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.242/2010 referitoare la atribuirea de denumiri de 
străzi în 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 modificarea denumirii drumului de exploatare paralel cu Aleea Potelu 
în cart. Romaneşti, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din „Aleea Potelu”, în „Aleea 1 Potelu”. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2001 şi nr.112/2001. 

Art.3. 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.  

 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii care urmează să fie vândute.  
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

Craiova nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii 
care urmează să fie vândute, prin completare cu spaţiul în suprafaţă de 58,11mp 
(din măsurători 54,48 mp), situat în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.60,  
deţinut cu contract de închiriere de Tulitu Vasile Liviu, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii 
şi Tulitu Vasile Liviu 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2010 referitoare la aprobarea ordonatorilor 
terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe 
anul 2010. 

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

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

  Art.1.  Se aprobă modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2010, 
prin anularea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2010, prevăzuţi în anexa  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.383/2008 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate privind ”Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia 
străzii Arieş cu strada A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în 
vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

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 Studiul de Fezabilitate referitor la „Realizare pasaj denivelat subteran 

pe sub intersectia strazii Aries cu strada A.I.Cuza si, respectiv, cu str. Imparatul 
Traian, in vederea preluarii traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici:  

-  Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) 66.152,75 mii lei (15.637.839 
Euro) din care:  C+M 54.470,37 mii lei (12.876.243) Euro 
- Durata de realizare a investitiei: 18 luni. 
- Lungimea pasajului subteran = 405,32 m 
(1Euro = 4,2303 lei la data de 16.08.2010) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.383/2008 şi se revocă Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/2009. 

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

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Merişorului, nr.29 A. 

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

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Merişorului, nr.29 A, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii, în zona Râului, în vederea construirii unei spălătorii auto, în 
municipiul Craiova, str. Râului, nr.315. 
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizare condiţii de construire 
fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradală 
şi aliniamente construcţii, – zona Râului, în vederea construirii unei spălătorii 
auto, în municipiul Craiova, str. Râului, nr.315, 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 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, reanalizare destinaţie 
zona str. Merişorului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime Sp+P+1E, cu destinaţia de spaţiu comercial la parter, în municipiul 
Craiova, str. Merişorului, nr.6. 

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 zonei cu interdicţie 
de construire - reanalizare destinaţie zona str. Merişorului, în vederea construirii 
unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1E, cu destinaţia de spaţiu comercial 
la parter, în municipiul Craiova, str. Merişorului, nr.6, 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 reglementarea zonei strada Caracal, cu interdicţie temporară de 
construire, în vederea analizării şi reglementării posibilităţilor de 
construire, a sălii de sport - S.C. „Popeci Utilaj Greu” S.A., în municipul 
Craiova, str. Caracal, nr.244. 

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 reglementarea zonei strada Caracal 
cu interdicţie temporară de construire în vederea analizării şi reglementării 
posibilităţilor de construire, a sălii de sport -  S.C. „Popeci Utilaj Greu” S.A., în 
municipul Craiova, str.Caracal, nr.244, 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 conferirea, Post-mortem, a titlului "Cetăţean de 

Onoare" al Municipiului Craiova, lui Petrache Mircea Trişcu. 
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.unic -     Se conferă, Post-mortem, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului 

Craiova, lui Petrache Mircea TRIŞCU - în semn de recunoştinţă 
pentru generozitatea, altruismul şi incontestabilele calităţi umane puse 
în slujba comunităţii Băniei.  

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

 
 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.246/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova pentru 
anul 2010. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Ca şi la celelalte comisii la care am fost prezent, n-o să mai fac referire la raportul 

negativ dat de direcţia de specialitate. Din păcate, ceea ce s-a putut face la Filarmonică, 
nu se poate face  şi pentru Teatrul Liric pentru că acestea sunt condiţiile legislative. 
Sper eu ca o dată cu revenirea din punct de vedere economic, să începem să 
reechilibrăm lucrurile. Oricum, în momentul de faţă, chiar şi după restructurarea făcută 
la Teatrul Liric, din punct de vedere al numărului de artişti, din punct de vedere al 
posibilităţilor de desfăşurare a tuturor programelor artistice,  instituţia respectivă nu a 
avut nimic de suferit.  Singurele modificări care s-au făcut din punct de vedere al 
personalului, au fost la partea administrativă.  

 D-ra Predescu: 
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 Sunt unul dintre iniţiatori şi am lucrat la acest proiect de hotărâre, de fapt, de la 
începutul lunii august. Am fost impresionată de două aspecte pe care ţin să le fac 
publice, şi anume: pe de o parte faptul că înainte de anul 1990, reprezentanţii 
autorităţilor locale, chiar şi cu privire la înfiinţarea secţiei de operetă din cadrul 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, în anul 1972, ca atare cu rang de instituţii realizate, 
înfiinţate, la nivel central,  şi nu local, şi ulterior, pe toată această  perioadă până în 
1979, pentru desprinderea sa ca instituţie de sine stătătoare de cultură, reprezentativă 
pentru întreaga Oltenie, autorităţile locale de la acea dată au depus toate eforturile, şi-au 
asumat toate riscurile în raport cu conducerea  politică şi de stat a acelor timpuri şi au 
reuşit să reprezinte cu demnitate interesele noastre.  Este regretabil faptul că în cursul 
lunii iulie când s-a discutat posibila reducere a numărului de posturi, care se făcea 
pentru instituţiile de cultură în funcţie de faptul dacă acestea sunt subordonate direct  
autorităţilor locale şi prin prisma faptului că erau create prin acte ale organelor 
deliberative locale, fiind exceptate cele create prin lege, în speţă,  Filarmonica Oltenia 
Craiova şi în raport de condiţiile înfiinţării Teatrului Liric, şi acesta avea acelaşi regim 
juridic, cu toate acestea, autorităţile locale nu au cunoscut la momentul adoptării 
hotărârii a cărei revocare o solicităm prin proiectul prezent, acest fapt. Pe de altă parte, 
pentru promovarea acestui proiect de hotărâre, toate demersurile au fost realizate de 
către însăşi instituţia de cultură prin eforturile directorului economic, dl. Dinulescu, şi 
prin eforturile unui grup restrâns de consilieri, deşi reprezentăm cu toţii interese 
generale. Este regretabil aşa cum s-a discutat şi ieri în cadrul comisiei juridice, că 
managerul acestei instituţii nu a cunoscut, la data la care s-a discutat încadrarea 
instituţiei, regimul său juridic, şi nu a depus toate eforturile pentru promovarea 
intereselor acestei instituţii. Consider şi azi că putem să reparăm această situaţie ivită 
numai prin procedeul juridic pe care  l-am solicitat. Chiar adresa Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional ne arată că noi suntem competenţi, noi avem atribuţia expresă 
de această dată, a legii, de a dispune în materie. Şi astăzi consider că numai adoptând 
această hotărâre, vom obliga să avem şi avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor 
cu privire la finanţare, care înseamnă nu doar finanţare, ci înseamnă numărul de posturi 
pe care aparatul administrativ în integralitatea sa poate să îl aibă de acum încolo şi 
creşte, deci este în beneficiul nostru,  şi, mai mult de atât, înseamnă să ne respectăm şi 
să reţinem rangul instituţiilor reprezentative craiovene aşa cum este acesta şi nicidecum 
să-l diminuăm.   

 Dl. Marinescu Nicolae: 
 Sunt unul dintre cei foarte apropiaţi de această instituţie, am participat de-a lungul 

timpului atât în consiliul de administraţie, în consiliul artistic şi chiar mă duc la 
spectacole. Este o instituţie pe care o apreciez în mod deosebit şi care cred că trebuie să 
aibă în continuare, un rol important în viaţa comunităţii noastre şi mai ales că sperăm să 
rămânem centrul Regiunii de Dezvoltare Oltenia şi centrul viitoarei regiuni Oltenia, 
deci va trebui să avem şi acest rol cultural. Însă, eu sunt destul de impresionat de faptul 
că, în mod constant, politicianismul ne face ca lucruri foarte clare să devină înceţoşate 
şi să ne facem că susţinem interese generale, când de fapt, noi vrem să arătăm aşa că 
suntem unii mai buni decât alţii. Sunt alături de această instituţie, cred că trebuie să o 
susţinem în continuare foarte mult şi nu voi pregeta să fac nimic pentru asta, dar, până 
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la urmă, nivelul activităţii acestei instituţii nu ţine neapărat de titulaturi şi de chestiuni 
din acestea formale. Eu vreau să spun următoarele lucruri tehnice, deşi nu sunt  jurist. 
Înfiinţarea secţiei de operă şi operetă în cadrul Filarmonicii Oltenia, nu reprezintă, din 
punct de vedere legal, chiar dacă nu sunt eu jurist, sigur este aşa, echivalentul înfiinţării 
unei instituţii. Este ca şi când o firmă îşi deschide un nou punct de lucru sau o nouă 
activitate. Este aceeaşi firmă. Nu s-a înfiinţat o nouă instituţie. Noua instituţie s-a 
înfiinţat cu adevărat atunci când a fost emis un act juridic care stipulează: se înfiinţează 
Teatrul Liric Craiova... Acest act juridic există, această instituţie a fost întemeiată prin 
acest act juridic  al Consiliului Popular Dolj şi, ca atare, toate speculaţiile acestea, că de 
fapt este înfiinţat prin decretul regal care a înfiinţat Filarmonica, cred că sunt neavenite, 
incorecte şi, de fapt, ce vrem noi să facem până la urmă. Am impresia că încercăm să 
răsculăm oamenii de acolo împotriva managerului care n-a ştiut. Cum ne putem noi 
imagina că această conducere a instituţiei, care este acolo de ani şi ani de zile nu ştie 
nici măcar când s-a înfiinţat instituţia sau cum. Cred că în timp, ducem lucrurile prea 
departe, şi ca atare, ceea ce s-a făcut, s-a făcut cu temei legal, nu vrea nimeni să facă 
nici un rău nimănui, dorim să dezvoltăm instituţiile de cultură, avem o strategie şi am 
mai spus şi repet lucrul acesta, a dezvoltării oraşului nostru în care factorul cultural, 
elementul cultural este considerat prioritar şi identitar şi, ca atare, avem cu toţii datoria 
să susţinem aceste instituţii care sunt branduri ale Craiovei, dar asta nu înseamnă că 
trebuie să excedem cadrului legal făcând tot felul de speculaţii în jurul unor situaţii care 
nici măcar nu sunt neclare . Cred că exagerăm să creăm o nemulţumire în rândul 
oamenilor de acolo absolut gratuit. 

 Dl. Preşedinte: 
 Vreau să vă fac următoarea precizare: am noţiunea timpului în conformitate cu 

prevederile regulamentului. A fost depăşit de d-ra Predescu dar este unul dintre cei 11 
iniţiatori şi, potrivit regulamentului, dacă fiecare vorbeşte pe subiect, au dreptul la 55 
de minute. I-aş ruga pe ceilalţi colegi care nu fac parte din grupul de iniţiatori, să se 
limiteze în timpul de 5 minute. 

D-ra Predescu: 
Problema de drept eu am înţeles că de această dată, a fost însuşită şi de dl. 

Viceprimar Dincă, de profesie jurist şi de aceea mi s-a dat replică pe problema 
înfiinţării, se vor face toate demersurile pentru viitor, ca această chestiune să fie 
reţinută. Am arătat că actul de  constituire este Hotărârea Consiliului de miniştri nr. 
877/30 iunie 1970, acesta este un act de dispoziţie ce emană de la un organ central, iar 
actul consiliului fostului comitet executiv  al Consiliului Popular Judeţean este un act 
de punere în aplicare a unei autorităţi centrale. Pe această bază, pe  acest temei juridic, 
şi alte instituţii din ţară, pe care eu le-am arătat în raport şi este susţinută cu acte această 
chestiune exemplificând cu situaţia Teatrului pentru copii „Arlechino” din Braşov, s-a 
reţinut faptul că este exceptată de la aplicarea art. 3 această instituţie. Ca atare, nu avem 
cum să nu ne susţinem propriul interes. Ceea ce am reţinut eu este problema că dacă azi 
am promova acest proiect de hotărâre, s-ar perturba ceea ce deja a fost aprobat în 
prezent, cu privire la finanţare şi numărul de posturi în virtutea numărului alocat de 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi că, pe viitor, se va avea în vedere această 
problemă. 
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Dl. viceprimar Dincă: 
Unul din lucrurile pe care le urăsc în viaţă este să fiu ipocrit. Eu nu mi-am permis să 

mai reiau odată acest  raport pentru că sunt convins că cel puţin unul din iniţiatori are 
studii superioare juridice şi este profesor universitar şi, drept urmare, nu m-am simţit în 
largul meu să încep să explic ceea ce scrie în raport. Cred că s-a înţeles pe deplin şi de 
aceea am şi spus faptul că nu mai reiau ce scrie în raport din punct de vedere juridic, 
raport în care s-a făcut o propunere negativă pentru acest proiect de hotărâre. Cred că 
Marinescu a punctat foarte bine. Când faci un proiect de hotărâre, spui care este acel 
interes public. Eu m-am limitat la prima intervenţie la a spune că această instituţie 
numită Teatru Liric îşi desfăşoară  în cele mai bune condiţii activitatea, că n-a modificat 
din punct de vedere al actului artistic, nici un spectacol, n-a anulat nici un spectacol faţă 
de ceea ce şi-a propus să facă, că din punct de vedere administrativ a scăzut într-adevăr, 
numărul de oameni, aşa cum cunoaştem, de cel puţin patru luni de zile. Tot la acea 
vreme, şi o repet acum, pe toate instituţiile de cultură, numărul de artişti, nu de posturi, 
era aproape egal cu numărul de personal administrativ. Nici un moment nu am auzit să 
se spună în această sală de către vreunul dintre iniţiatori, şi nu numai, că este în 
neregulă cu acest aspect.  Actul de cultură îl fac artiştii. Atunci când s-a făcut acea 
restructurare, i-am chemat pe toţi directorii de la instituţiile de cultură şi le-am spus că 
artiştii rămân toţi, în afară de cei care se pensionau şi era o normă imperativă în ceea ce 
priveşte decizia de pensionare, nu puteam să controlăm, dar toţi artiştii care au vrut şi 
au avut condiţiile legale să rămână în muncă, au rămas. Eu cred că acest proiect de 
hotărâre avea drept scop să susţină actul de cultură.  Eu la prima intervenţie am spus că 
din punct de vedere al actului de cultură, este totul în regulă acolo. Din punct de vedere 
al numărului de oameni în aceste instituţii, s-a redus. Ştim de patru  luni. Nu s-a redus 
din personalul artistic ci din cel administrativ. În momentul de faţă şi trebuie să spunem 
într-un limbaj cât se poate de clar şi comun, acest proiect de hotărâre are drept scop să 
aducă acel personal administrativ înapoi la serviciu. Acesta este tot scopul acestui 
proiect de hotărâre. Funcţionarea acestei instituţii, m-am asigurat în nenumărate 
rânduri,  este cel puţin la acelaşi nivel şi cred că această situaţie de criză în care se află 
România şi această reducere de personal, îi obligă şi mai mult pe directorii de acolo, să 
crească calitatea managementului. Este un lucru bun şi este loc şi de mai bine. În toate 
instituţiile din subordinea primăriei s-au făcut aceste restructurări şi unele foarte 
dureroase, extrem de dureroase cu dificultăţi în realizarea activităţilor. Aici nu sunt 
dificultăţi.  Dar la alte instituţii din subordine într-adevăr există dificultăţi şi fac eforturi 
să stea pe linia de plutire şi din punct de vedere financiar şi din punct de vedere al 
activităţii. La această instituţie nu există dificultăţi în realizarea actului de cultură şi în 
realizarea actului de administrare al acestei instituţii.  

Dl. Preşedinte: 
Aş ruga în afară de semnatarii iniţiativei, dacă alţi colegi doresc să-şi exprime 

punctul de vedere, pentru că în mod normal, conform regulamentului, iniţiatorii ascultă 
părerile colegilor referitor la subiect, după care  iau cuvântul şi susţin proiectul, ţinând 
cont şţi de propunerile celorlalţi colegi. Daţi-mi voie ca ultimul fiind pe acest subiect, 
fiind unul dintre iniţiatori, să-mi exprim şi eu un punct de vedere. Vă reamintesc că 
dintotdeauna când s-au pus în discuţie astfel de aspecte în Consiliul local al 
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Municipiului Craiova şi la alte entităţi din  subordinea acestuia privind restructurarea, 
am fost împotrivă. Am fost împotrivă pentru că acesta este crezul meu şi al nostru, al 
consilierilor PSD, că trebuie să susţinem oamenii, concetăţenii noştri. Este o constantă 
şi o constanţă în activitatea noastră, în cadrul Consiliului Local. Referindu-mă la 
subiectul pus în discuţie,  nu ştiu de ce se interpretează că este vorba de politicianism, 
de ce se spune că s-au făcut restructurări şi fiind un precedent trebuie să continuăm. 
Sunt discutabile aspectele juridice. Nu cred că trebuie să punem problema care este mai 
jurist decât celălalt jurist,  cu atât mai mult cu cât în democraţie, observaţi şi dvs. că şi 
cei care nu sunt jurişti, îşi dau cu părerea despre reglementările juridice. Este un drept 
câştigat, însă toate trebuie să meargă pe o logică, chiar dacă nu avem pregătirea în 
domeniul respectiv şi, cu atât mai mult  să-i respectăm pe cei care o au. Şi ei se 
contrazic între ei.  Este acel proverb, unde sunt doi jurişti, sunt trei sau chiar mai multe 
păreri. Important este să fim de bună credinţă. Aici faptul că şi în raportul de 
specialitate de la Ministerul Culturii se spune că nu dânşii au fost iniţiatorii ordonanţei 
de urgenţă ci Ministerul Administraţiei şi Internelor. Eu cred că ar trebui să avem o 
manifestare de bună voinţă cu toţii în aprobarea  acestui proiect care, fără îndoială, în 
cazul în care îl vom vota, sau îl veţi vta, pentru că noi, iniţiatorii evident că îl vom vota, 
merge la instituţia Prefectului, care, şi prin bunăvoinţa reprezentantului acesteia se 
poate corela cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru că vreau să  vă spun, în 
practică, şi practica este dintotdeauna de când  s-a înfiinţat această instituţie, adică după 
1990,  există o colaborare între Prefect şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 
inclusiv pe acordarea vizei de legalitate sau a avizului în speţa respectivă. Un distins 
coleg ieri la comisie spunea că la prima vedere faptul că iniţiatorii sunt 11 adică PSD şi 
PNL  crează senzaţie celorlalţi colegi că ar fi putut să fie şi dintre  dumnealor iniţiatorii. 
Nu intrăm în această discuţie şi nu mai dau detalii, le-am dat şi  le presupuneţi şi dvs. 
de ce, cum şi în ce fel.   Problema se pune că acest proiect de hotărâre, el urmând a fi 
cenzurat, se  întoarce tot la noi şi atunci când toate părerile sunt expuse, inclusiv a 
reprezentantului MAI, putem să judecăm şi, bineînţeles, dacă se propune spre revocare 
cu certitudine şi cu argumente, atunci vom vota revocarea acestei hotărâri. 

 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?                                                               
           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 10 voturi pentru, 12 

voturi împotrivă şi 2 abţineri (Giurgiu, Cherciu).  
 
 

46. Întrebări şi interpelări.                                                                                             
Dl. Cherciu: 
Sunt astăzi din nou în postura să abordez un subiect, care devine subiect favorit 

şi poate aş numi-o chiar obsesie şi anume situaţia gropii de gunoi aflată în cart. 
Mofleni. Ultima oară m-am referit la acest subiect în urmă cu două luni, dar între timp, 
s-a întâmplat, zic eu, un eveniment important, am luat la cunoştinţă toţi din mass-
media, şi anume vizita ministrului mediului la Craiova şi vizită specială la această 
groapă de gunoi. Surpriza mea a fost că ministrul, din înalta calitate pe care o deţine, s-
a declarat cu totul şi cu totul nemulţumit şi surprins în acelaşi timp, de faptul că a fost 
posibilă amplasarea unei astfel de gropi atât de aproape de oraş şi de zona locuită. 
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Surpriza mea a fost dublată să constat că un ministru venit oarecum din afara Craiovei 
constată această anomalie şi acest abuz la sănătatea craiovenilor, în schimb autorităţile 
de mediu competente şi aici mă refer  la Garda de Mediu şi Autoritatea de Mediu, sunt 
foarte încântate şi mulţumite şi, ba mai mult decât atât, îşi susţin punctul de vedere, 
anume că operatorul economic are toate avizele şi este  în regulă. Nu ştiu dânşii ce 
instrumente de măsură ale mirosurilor emanate, a infiltraţiilor au, bănuiesc că sunt nişte 
instrumente destul de profesionale, eu zic însă că bunul simţ ar fi suficient să ne dăm 
seama că avem la nasul nostru un focar de infecţie. Mai mult decât atât, am avut ocazia 
să constat, inclusiv pe forumurile deschise de un ziar local, opiniile unor locuitori ai 
Craiovei, care, aflaţi în zona cart. 1 Mai, declarau că mirosul se simte până în acel loc.  
Pe de altă parte, vă spuneam că în urmă cu două luni am mai avut o interpelare pe 
această temă, mulţumită operativităţii serviciului de specialitate am primit şi un răspuns 
scris, din care spicuiesc doar câteva lucruri mai interesante. Primul dintre ele este că ni 
se dă o explicaţie foarte savantă de ce şi când miroase. Adică mi se explică că trebuie să 
miroase, este normal să miroase, mai ales în zilele cu umezeală ridicată. Un alt răspuns 
care mi s-a dat era legat de amenajarea drumului de acces la această groapă în care  ni 
se spune foarte clar că obligaţia contruactuală nu era de asfaltare a acestui drum ci doar 
de amenajare,  amenajare care s-a făcut şi ştim cu toţii cum arată acel drum. Şi, în fine, 
un alt argument foarte puternic care mie chiar mi-a dat o idee pe care o să v-o supun 
atenţiei, cum îndrăznim până la urmă să se punem astfel de probleme atâta timp cât 
suntem datori cu o sumă într-adevăr importantă, către acest operator economic. Acestea 
fiind zise mi-aş permite să vă fac şi câteva sugestii. Prima dintre ele este legată de 
faptul că ar trebui să facem o analiză foarte exactă a contractului încheiat între primărie 
şi acest operator economic. Mi s-a spus de foarte multe ori că acest contract este atât de 
bine făcut încât nu poate fi reziliat decât în nişte condiţii financiare foarte înrobitoare 
pentru noi, dar numai uitându-mă la sumele pe care le datorăm încep să-mi pun 
problema dacă nu cumva preluând noi operarea acestei gropi, am putea acoperi 
eventualele daune financiare numai din profitul şi cheltuielile prilejuite de această 
depozitare, acest serviciu. Spun asta pentru că pe de o parte noi, consiliul local, avem în 
coordonare o regie de transport care ştim cu toţii că trebuie să-i acordăm subvenţii şi s-
o susţinem financiar mergând pe pierderi, în schimb o activitate care, în opinia mea, 
este relativ simplă, presupune investiţii puţine, personal foarte redus, dar  cu profit 
consistent, am dat-o pe mâna unui operator economic.  Repet, cred că ar trebui făcută o 
analiză, ce ar trebui pentru a rezilia acest contract şi a prelua noi administrarea acestei 
gropi.   
     A doua propunere pe care o lansez şi aici mă adresez direct d-lui viceprimar Dincă, 
anume să reluăm oarecum buna tradiţie pe care o instituise dl. Solomon care periodic 
pe invita pe noi consilierii, să vizităm diferite obiective ale Craiovei, obiective de 
investiţii aflate în derulare. Cred că am putea odată, pentru a avea cu toţii aceeaşi 
părere, să organizăm o vizită în grup a tuturor consilierilor la această groapă de gunoi şi 
să constatăm singuri care este situaţia şi mai ales de atât, ce s-ar putea face. 
      Dl. Viceprimar Dincă: 
      Acum 6 luni de zile eu v-am propus să ne retragem din ADI, eu am fost iniţiatorul. 
În toată această perioadă am încercat să găsim o soluţie, una dintre cele sugerate şi de 
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dl. Cherciu, nu numai acum, ci şi acum şapte-opt luni,  am avut două contacte la acea 
vreme şi cu dl. Ministru, două discuţii la Bucureşti, şi cu secretarii de stat care se ocupă 
de Garda de Mediu şi de Agenţia de Mediu, şi cu cei de la Gardă şi Agenţie. Am mai 
explicat lucrurile, o să le mai explic o dată. Pentru nimeni nu este confortabil că acea 
groapă de gunoi este acolo unde este  acum, la Mofleni şi aş ruga să coreleze puţin 
timpul la care vorbeşte. Nu noi am făcut acea groapă de gunoi, alt consiliu local de 
acum trei mandate, alt reprezentant al instituţiei Primarului a propus această groapă, 
dar, din păcate, nu mai este ca să ne explice de ce a fost cel mai bun amplasament 
acolo. Cred că nu ar trebui să avem o poziţie în care ar trebui să suntem: suntem 
vinovaţi şi trebuie să luăm nişte măsuri. Nu, nu suntem vinovaţi, dar trebuie să luăm 
nişte măsuri.  Ministrul când a fost prezent, au fost şi cei de la Garda de Mediu şi cei de 
la Agenţia de Mediu, au dat sancţiuni, şi după ce a plecat dumnealui la ceva vreme au 
dat sancţiuni legate de modul de exploatare a gropii. O să vă spun câteva date tehnice, 
pentru că m-am interesat de ele şi sperăm să vă interesaţi şi dvs., legat de distanţe, de 
miros. Acestea sunt normele europene. Groapa de gunoi trebuie să fie la 1000 m de 
prima locuinţă în linie dreaptă. Acolo  sunt două case care sunt mai aproape de 1000 m, 
sunt la 500 m., case care nu au autorizaţie de construcţie, aşa şi le-au făcut ei. Şi totuşi, 
şi pentru acestea s-a făcut un studiu de impact.  Acestea sunt regulile pe care vi le spun 
în toată Uniunea Europeană, nu la Craiova, sau la Mofleni, într-un cartier al Craiovei. 
Ministrul a rămas uimit când a auzit 1000 m. Am zis de ce nu 5000 m că mi se pare mai 
lumesc decât 1000 m. Acestea sunt normele şi au venit cu documentele. Această groapă 
de gunoi din punct de vedere tehnic, îndeplineşte toate acele norme prevăzute, din 
păcate.  Din punct de vedere al exploatării, sunt critici de făcut, li s-au făcut procese-
verbale de sancţionare, li s-au dat termene, li s-a pus în vedere să aplice acele măsuri 
care au fost impuse. Eu o să fac mai mult decât a propus dl. Cherciu, pe lângă faptul să 
mergem la groapa de gunoi de la Mofleni, o să fac demersuri să mergem şi la altă 
groapă dintr-un alt judeţ care este declarat ecologic, ca să facem şi o comparaţie, că 
dacă mergem la o singură groapă şi alte gropi de gunoi de acelaşi calibru nu am văzut 
în ţară, nu prea avem cu ce să comnparăm. Este evident că orice groapă de gunoi 
miroase.  Am vorbit cu cei de la Garda de Mediu şi de la Agenţia de Mediu cum poate 
fi acest miros redus, estompat. Explicaţia a fost în felul următor: nu gunoiul în sine, 
masa solidă miroase în modul cel mai puternic, ci un lichid numit levigat care produce 
un fel de gaz metan şi care poate fi captat şi produsă energie electrică. În acest sens 
săptămâna trecută l-am chemat pe cel care administrează groapa  şi i-am solicitat să 
facem un program de aşa manieră încât acel bazin de levigat să aibă un instrument, un 
mecanism care să transforme acest gaz în energie electrică şi în felul acesta să se reducă 
foarte mult mirosul.   
      Legat de contract, să ştiţi că m-am gândit, asta este, sunt şi jurist. Mâine este dată o 
hotărâre definitivă şi irevocabilă de reziliere a contractului între părţi. Toate 
documentele privind deschiderea gropii de gunoi, utilizarea gropii de gunoi şi 
obligaţiile de închidere a gropii de gunoi, sunt ale proprietarului gropii adică ale acelei 
societăţi comerciale. În acel moment am reziliat contractul, noi nu mai avem obligaţia, 
care de fapt, este obligaţie dublă, să ducem gunoiul acolo şi nici dumnealor să-l 
primească, să zicem să sunt suficient de inteligenţi şi să-l primească, pentru că 
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înseamnă bani, dar nu mai avem un contract. Să fie pe poziţii de forţă, să spună că nu 
mai primesc gunoiul pentru că este reziliat contractul.  Dacă reziliem contractul, din 
păcate, nu în mod automat, acea groapă de gunoi devine proprietatea noastră pentru că 
în acest caz nu groapa de gunoi devine proprietatea noastră şi, cel mult, ne luăm terenul 
înapoi şi ne judecăm pe suprafaţa de teren de sub groapă. Eventual să ne dea chirie, să 
stabilim un drept real.  Din punctul acesta de vedere n-aş spune că este beton, nimic nu 
este beton  pe lumea asta. Îl reziliem. Cu siguranţă va dura. Dar ce obţinem după ce-l 
reziliem? Bătălia mea cu cei de la mediu, pentru că imediat după şedinţa de consiliu 
ordinară, am plecat la Bucureşti şi ne-am întâlnit cu ministrul, au fost  şi cei de la 
Consiliul Judeţean, şi Prefectul, şi cei de la Agenţia de Mediu şi de aici, de la nivel 
local, şi directorul agenţiei la nivel naţional, şi comisarul-şef al Gărzii de Mediu de la 
nivel naţional şi cel de aici, şi cei de la postul de mediu, deci aproape 30 de oameni au 
fost acolo şi am dezbătut. Nu vreau să spun mai mult, dar ministrului nu-i venea să 
creadă că nu se pot face mai multe gropi de gunoi pentru că aşa am hotărât noi.  Sunt 
60 de gropi la nivel naţional. Dânsul întreba de ce nu putem să mai deschidm alta. 
Pentru că aşa este legislaţia. Ştiţi când am venit acum şase luni la dvs. şi v-am rugat să 
găsim o modalitate să mai deschidem una?  Că poate pe asta o închidem în timp. Ne 
trebuie să avem o groapă ecologică pentru care să ne daţi dvs. avizul să o deschidem, că 
pe lângă faptul că devenim proprietari, avem banii să facem groapa, dar ne trebuie aviz 
de la Ministerul Mediului. În aceeaşi poziţie ca şi dl. Cherciu, dl. Ministru a întrebat 
cine ne-a dat autorizaţie pentru această groapă că uite cum este pusă. Am spus: 
ministrul mediului ne-a dat, bineînţeles de la acea vreme. Deci nu ne-a dat-o ca 
autoritate locală, acea autorizaţie de deschidere a gropii a dat-o Ministerul Mediului sub 
semnătura ministrului mediului. Am mai purtat şi alte discuţii legate de faptul că 
deoarece se face acest masterplan se reduce foarte mult cantitatea care se depune, 
pentru că avem o staţie de sortare, o staţie de compost când o grămadă de deşeuri sunt 
reciclate,  din 2014 – 2015, în acordul cu Uniunea Europeană trecem de la faza de 
defonie la faza de incinerare ceea ce ar putea să ne scutească foarte mult din neplăcerile 
de la această vreme. Dar până atunci, în 2015, când începe proiectul de incinerare tot pe 
bani europeni, putem să captăm aceste substanţe care emană din levigat, din acea 
substanţă care se scurge din acele depozite, de aşa manieră încât să reducem noxele şi 
să şi producem energie electrică, ce-i drept nu ceva spectaculos.  Repet, am avut o 
discuţie săptămâna trecută, sper ca săptămâna viitoare să vină din nou să purtăm o 
discuţie, înţeleg că la fondul de mediu am putea accesa ceva sume în acest sens, printr-
un parteneriat. Repet, cred că nu am fost partizanul public al acestei gropi, ba din 
contră şi cred că am făcut-o împreună cu dvs., pentru că unele hotărâri le-am luat în 
comun aici, totul pentru a determina Ministerul Mediului şi pe cei de la postul de mediu 
să ne dea posibilitatea să deschidem o altă groapă de gunoi.  La nivel naţional strategia 
a fost ca la judeţele de câmpie să se dea o singură groapă de gunoi, iar la judeţele cu 
teren accidentat, unde este mai greu să faci legătura între ele, să se dea două gropi de 
gunoi. Eu m-aş bucura dacă s-ra răzgândi şi ar da Doljului posibilitatea să facă o altă 
groapă de gunoi, dar nu numai Doljului că sunt sigur că şi alte  judeţe vor dori. La 
Galaţi este o problemă asemănătoare, la Brăila la fel, deci cunoşteau foarte bine aceste 
situaţii şi puteam să facem ceva care să convină tuturor autorităţilor  locale. 
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     Dl. Cherciu: 
     Un comentariu vreau să fac. N-a fost în intenţia mea să aduc o acuză actualului 
consiliu şi actualului executiv că ar fi vinovaţi. Singurul lucru de care putem deveni 
vinovaţi este de a nu lua nici o măsură în a remedia această situaţie. Până la urmă nu 
cred că contează foarte tare ce anume miroase, ci faptul că miroase, iar îngrijorarea mea 
să ştiţi că este mult mai mare de faptul că ceea ce se preconizează, şi anume amenajarea 
acelei staţii de compost pentru că m-am documentat, presupune oarecum aerarea 
naturală a gunoiului, fapt ce va conduce ca actuala suprafaţă activă, însemnând 
suprafaţa care intră în contact cu atmosfera,  să crească de câteva ori. Dacă în acest 
moment avem mirosurile pe care le avem, vă daţi seama ce se va întâmpla în clipa când 
gunoiul va fi împrăştiat pe suprafeţe de câteva ori mai mari. 
     Acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun,  eu zic că trebuie profitat de bună 
voinţa ministrului mediului care a luat cunoştinţă de aceste anomalii şi sunt aproape 
convins  că se poate obţine de la nivelul Consiliului European o derogare pentru 
reevaluarea numărului de gropi necesare la nivel naţional. 
     Dl. Preşedinte: 
     Este foarte dezbătură această problemă. Înainte de a da cuvântul d-lui viceprimar ca 
să mai facă câteva precizări, ultimele pe acest subiect, problema se pune: ministrul a 
venit, a făcut poze, folosesc nişte metafore ca să înţelegeţi mai bine, a dat declaraţii, a 
certat în stânga şi dreapta, a uitat că dl. Viceprimar sau alţi factori de răspundere la 
nivelul  judeţului au făcut potecă pe la Ministerul Mediului şi noi ne-am exprimat aici, 
şi punctul de vedere s-a dus acolo că este bine să mutăm groapa, că să fie a doua groapă 
şi acum când cerem, înţeleg de la dl. Viceprimar, aprobaţi-ne, faceţi demersurile pentru 
a muta groapa sau a doua groapă în Dolj, păi nu se poate. 
     Dl. Viceprimar Dincă:        
     Vreau să precizez câteva  lucruri tehnice. Să ştiţi că prima întâlnire cu ministrul a 
sunat cam aşa: Dl. Ministru, eu vreau să mut groapa. - Dacă nu vă mişcaţi repede, 
pierdeţi banii. - Eu vreau să mut groapa şi să iau şi banii. - Nu mai puteţi să faceţi 
nimic. Dl. Răducănoiu a fost foarte elegant, spunând că a venit să facă poze. După 
aceea am mers la Bucureşti să discutăm cu toţi factorii de răspundere şi am spus că a 
mirosit groapa şi trebuie să o mutăm. Haideţi să ne uităm tehnic. De ce trebuie să 
punem la maxim 1000 m, de ce nu la 5000? Nu este suficientă bunăvoinţă. În primul 
rând am dat noi o ordonanţă în care am limitat, apoi am negociat cu cei de la Uniunea 
Europeană. Legat de suma respectivă, ea este primul venit, primul servit, cei 40 
milioane de euro. Legat de suprafaţa de expunere a eventualelor deşeuri, trebuie să 
spunem lucruri punctuale, să nu alarmăm oamenii. Avem trei alveole deschise, două 
dintre ele sunt deja acoperite şi mă bucur că aţi spus că mergem şi o să mergem. Acele 
suprafeţe care erau expuse  la aer sunt acoperite şi cu nişte materiale speciale impuse de 
normele europene. Ce se aerează nu este gunoiul pe care îl depunem noi zi de zi în 
coşul de gunoi, se aerează numai masa verde care se compostează. Se selectează hârtie, 
deşeuri de plastic, deşeuri de fier şi masă verde care se compostează şi se depun. Se 
aerează, sunt nişte prelate care se acoperă, se pun peste ele. Eu apelez la experienţa dvs. 
şi aş vrea ca fiecare să cântăriţi acest lucru, fiecare dintre cei care stau la casă pentru că 
de acolo va veni cea mai multă masă verde, pentru că cei de la ţară o cam reciclează, o 
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cam utilizează, numai din oraş, pentru că cei din comune, toată masa verde pe care o au 
li se dă câte un aparat de compost care arată ca un tomberon de gunoi din acesta mare, 
care are jos la nivelul bazei o râşniţă. Acel compost care se realizează îi rămâne în curte 
spre utilizare, pentru că este un deşeu natural, este practic o tocătură de vegetaţie. 
Partea de compost se face numai din masă verde şi masă verde adusă numai din oraş- 
Cum cei mai mulţi din afara Craiovei stau la casă, vor beneficia de acele aparate. Din 
punctul meu de vedere, după ce am parcurs tot acel proiect făcut de consultant, masa 
verde care într-adevăr se va composta, va fi de la cei care locuiesc la bloc şi care va fi 
din curăţatul cartofului, al morcovului, din florile pe care le arunci la coşul de gunoi. 
Eu sunt partizanul şi dacă vreţi, fanul mutării acestei gropi de gunoi. Dacă cineva vine 
cu o propunere clară, cu o posibilitate clară din punct de vedere legislativ, de a muta 
această groapă este în regulă, dar din punct de vedere al legislaţiei, din păcate acest 
lucru nu este permis şi ar trebui să ne gândim şi să proiectăm un asemenea proiect 
pentru anul 2015 când se trece  pentru România la faza de incinerare a deşeurilor.  
Poate acolo să nu pierdem startul, chiar dacă noi ne vom încheia mandatul în 2012, dar 
cred că putem face o gândire, pentru că se lucrează la acest masterplan de trei ani de 
zile. Aşa putem să începem şi noi toate aceste proceduri şi  de aşa manieră încât noul 
consiliu local din 2012, să poată să aibă ce să preia şi să ducă mai departe.  Din păcate 
asta este o greşeală a trecutului, pe care am încercat cu toţii s-o remediem, dar în acest 
moment este aproape imposibil.         
      Dl. Ştefârţă: 
      Am trei probleme pe care vreau să le prezint spre atenţie. Am să încep cu subiectul 
care mie mi se pare cel mai important şi care am văzut din întâmplare că astăzi face 
prima pagină într-unul dintre cotidienele locale şi regionale şi se referă la reabilitarea 
liniei de tramvai pe str. Caracal, str. Ford.  Eu am auzit din partea d-lui viceprimar 
Dincă o explicaţie asupra modului în care noi n-am reuşit să reabilităm această linie de 
tramvai până la capătul ei ci numai până la intersecţia denumită celebru „Calu mort”, ca 
urmare a unei greşeli de proiectare, respectiv persoana care a făcut studiul de 
fezabilitate, în momentul în care a văzut că numele străzii este altul, n-a mai considerat 
necesar să continue studiul şi până la capătul străzii actualmente numită Ford.   
Întrebarea mea este următoarea: în momentul în care se face recepţia unui proiect, te 
uiţi pe el să vezi ce a proiectat  respectivul acolo. Eu sunt proiectant. De fiecare dată mi 
se întâmplă când predau un proiect, beneficiarul meu se uită foarte bine dacă eu în loc 
de casă, i-am făcut service auto. Cine trebuia din primărie să se uite pe acest studiu de 
fezabilitate, sau pe acest proiect, cum s-o fi numit eu, şi să vadă că de fapt, ceea ce am 
comandat noi  nu este acolo înăuntru? Pentru că acum trebuie să scoatem din puşculiţa 
primăriei prin care nu cred că zornăie prea mulţi gologani, o sumă importantă ca să 
continuăm reabilitarea până la capătul liniei de tramvai aşa cum este normal. 
     A doua întrebare şi rugăminte, sau să vă supun atenţiei următorul subiect, este legat 
de str. Fulger în zona parcelei 18 unde cetăţenii nu beneficiază de canalizare. Dânşii m-
au rugat să fac acest demers pe lângă dvs. şi m-au rugat să adaug că sunt de acord să 
participe la realizarea acelei canalizări cu forţa de lucru proprie a lor. Ar fi de acord în 
situaţia în care şi regia va fi de acord, să li se pună la dispoziţie tuburile respective şi 
supravegherea tehnică, iar partea de manoperă s-o execute dânşii prin forţe proprii. V-
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aş ruga, dl. Viceprimar, să-mi daţi un răspuns scris pentru că eu, la rândul meu va 
trebui să mă întorc către cei care mi-au solicitat să fac această interpelare şi să le arăt 
argumentele prin care răspunsul dvs. este favorabil sau nefavorabil. 
      Ultimul punct pentru care vreau să vă atrag atenţia este situaţia care se întâmplă în 
cart. Făcăi unde locuiesc eu. În ultima vreme pe malul bălţilor care sunt acolo, se 
depozitează intens şi în cantitate mare moloz.  Aş ruga pe de o parte regia noastră, să 
facă efortul de a îndepărta acele cantităţi, pe de altă parte gardienii publici să identifice 
pe cei care fac asemenea depozite de moloz. Pe de altă parte eu aş sugera ca în acele 
cartiere în care se întâmplă asemenea depozitări de materiale, de deşeuri, să se 
mărească costul per global al preluării deşeurilor astfel încât cetăţeanul să devină 
practic mai vigilent atunci când altcineva vine şi depozitează moloz, pentru că va şti că 
cel care va plăti acel moloz va fi şi el.  
     Dl. Viceprimar Dincă:   
     Îmi pare rău că s-a înţeles aşa legat de linia de tramvai. Înainte de a se face studiile 
de fezabilitate şi proiectele tehnice, am avut două şedinţe la Ministerul Dezvoltării, 
două comisii, în care trebuia să se aprobe Planul Integrat de Dezvoltare. Adică o listă 
cu proiectele pe care le-am propus noi care trebuie să se execute şi o listă cu proiectele 
care vrem să se execute ca şi rezerve în măsura în care economisim bani de la celelalte 
proiecte. Pentru că acele proiecte pe care le-am făcut, cu siguranţă vor costa mai puţin, 
fiecare dintre ele, şi va rămâne o sumă de bani.  S-a aprobat într-o primă fază, deci o 
primă aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare în care aşa s-a făcut propunerea, deci 
aşa s-au făcut propunerile, la unele dintre ele exista studiul de fezabilitate făcut, noi 
urmărim să le fi făcut şi pe banii noştri, dar dacă am fi avut această oportunitate să fim 
poli de creştere, era firesc şi normal ca toate investiţiile pe care le începusem, să 
încercăm să le punem pe acest Plan Integrat de Dezvoltare încât lucrurile să meargă 
mai repede şi aşa a fost aprobat.  În faza a doua când Planul Integrat de Dezvoltare a 
fost reluat în discuţie, rediscutat, reaşezate, nu neapărat ca şi valori sau ca investiţii, ca 
şi dată a depunerii proiectului, şi atunci  a fost o dată a finalizării proiectului. Este 
evident că de data depunerii proiectului trebuie să  ne dinem noi, iar de data finalizării 
constructorul, pentru că până în 2015, obligatoriu aceşti bani trebuie puşi în operă. 
Toate aceste lucruri au fost trecute în Planul Integrat de Dezvoltare. După aceea, cei 
care au făcut studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice au trebuit să ţină cont 
obligatoriu de  studiul de fezabilitate. Practic această scăpare a fost când s-a făcut acest 
Plan Integrat de Dezvoltare, nu când s-a făcut studiul de fezabilitate sau proiectul 
tehnic pentru că s-au făcut în baza lui. În momentul de faţă, şi am explicat data trecută, 
nu este o problemă acest lucru pentru că, cu siguranţă, bani ne mai rămân de la aceste 
proiecte, la anul în primăvară putem propune modificarea Planului Integrat de 
Dezvoltare pentru că vom mai băga şi alte proiecte, pentru că vom veni cu lucruri 
fundamentate în care s-au desfăşurat un număr de licitaţii şi preţurile au fost mai mici şi 
atunci avem o economie, şi drept urmare, putem să facem şi această bucată şi nu numai. 
Eu aş vrea să fiu mai îndrăzneţ ca dvs. şi să spun că banii ne vor rămâne mai mult decât 
credem noi acum şi că vom putea pune în operă şi o parcare subterană la teatru. Şi 
acolo la fel va fi discuţia şi sper ca dvs. să daţi mai mult din experienţa dvs. de 
proiectant. Avem deja un studiu de fezabilitate pentru această parcare subterană de mai 
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bine de un an de zile şi atunci să discutăm pentru că şi acolo vom avea probleme că s-a 
făcut studiu, îl reactualizăm şi acum şi la primăvară pentru că este o variantă cu un 
număr mai mare de locuri de parcare  şi o variantă cu un număr mai mic de locuri de 
parcare, dar noi suntem în faza în care încă mai putem să gândim la completarea 
Planului Integrat de Dezvoltare. Puteam să arunc pe proiectant, dar realitatea este alta, 
că toate aceste proiecte tehnice şi studii de fezabilitate, fie că erau făcute înainte şi s-au 
reactualizat,  fie că au fost făcute după, în mod obligatoriu ar trebui să ţină cont de ceea 
ce s-a aprobat în Planul Integrat de Dezvoltare. Acest Plan Integrat de Dezvoltare a 
avut o primă aprobare  în noiembrie, decembrie anul trecut, şi a doua evaluare şi 
aprobare în martie anul acesta.    Iar în momentul de faţă, după cum aţi văzut că am 
spus că o să facem şedinţe extraordinare aproape săptămânal aceste studii de 
fezabilitate şi proiecte tehnice au început să curgă şi curg ulterior aprobării planului 
integrat de dezvoltare.  Nu dăm vina pe ei, asta a fost gândirea noastră la acel moment. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Ceea ce spuneţi ne încurajează până la urmă să spunem că nu din banii primăriei se 
va face şi ultimul tronson ci tot pe acest PID. 
     Dl. Viceprimar Dincă:  
    Este la îndemâna noastră să votăm acest lucru. La fiecare proiect de dezvoltare 
urbană, cofinanţarea este şi  noastră, deci acei 2%, 17%  Ministerul Dezvoltării, iar 
diferenţa Uniunea Europeană. 
     Legat de Făcăi  molozul pus în jurul bălţilor, cu siguranţă colegii de la salubritate 
vor merge. Este o propunere îndrăzneaţă de a încerca să-i cointeresăm pe cei care sunt 
în apropierea unor asemenea zone. Este uşor nepopulară, dar o să o dezbatem şi o să 
vedem ce eficienţă are. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Am de pus câteva probleme în această şedinţă şi anume era vorba despre repararea 
unor străzi în  Craiova care, după câte văd eu, se apropie toamna vertiginos, iarna la fel, 
şi n-o să mai avem timp să le facem. Cerusem, dl. Viceprimar, să ni se dea şi nouă un 
autogreder pe str. Eliza Opran,  aleile Poligonului şi Fermierului, întrucât acolo este 
dezastruos cum se prezintă aceste străzi. În plus de asta doream pe str. Traian Lalescu 
să se facă cât de cât o reparaţie pentru această iarnă cel puţin, ca să reziste. Acolo a 
lucrat Hidroconstrucţia pe mijlocul străzii şi  s-a făcut practic o albie şi mi-e frică să nu 
se ducă în jos asfaltul, să se scufunde vreo maşină ceva. 
     Pe str. Brestei au început unele reparaţii, dar încă mai sunt de făcut mici retuşuri, 
care, zic eu, nu trebuie să întârziem prea mult cu ele că trebuie să le facem. 
     De când am preluat spitalele sunt convins că dvs. aţi trimis la fiecare spital pe cineva 
să vă facă un raport de evaluare a managementului, a calităţii, sub toate aspectele care 
ţin de spital,  şi cred eu că la unele spitale s-au cam greşit acele rapoarte,  s-au făcut 
cum trebuie. 
     La Spitalul Clinic de neuropsihiatrie îşi desfăşoară activitatea cadre medicale, 
profesori universitari de înaltă calitate şi performanţă. S-a desfiinţat la laboratorul 
spitalului tura a treia şi nu se mai fac analize sâmbăta şi duminica. Acest spital  
lucrează în regim de urgenţă şi eu cred că nu este firesc ca un accident vascular sau o 
intervenţie mai gravă, să stea de sâmbătă până luni ca să se facă analizele. 
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     La Spitalul de  Boli Infecţioase din Calea Bucureşti, managerul de acolo a preluat 
spitalul cu un deficit de 28 miliarde de lei. A reuşit şi a adus acest deficit în zero, chiar 
pe plus. A făcut reparaţii şi modernizări acolo şi acum este pus în situaţia de a fi 
schimbat.  În raportul care s-a făcut şi vi s-a prezentat cred că nu au pus şi acest lucru în 
evidenţă. Aş dori ca dvs. să analizaţi aceste situaţii şi să discerneţi de aşa natură încât 
lucrurile  să o ia pe un făgaş bun, atât pentru sistemul medical, cât şi pentru pacienţii 
care vor călca pragul acestor spitale.   
     Dl. Viceprimar Dincă:  
    Legat de străzile enunţate o să am rugămintea să i le prezentaţi şi d-lui Bordu. 
Suntem acum în faza de evaluare pentru a ne pregăti carosabilul pentru perioada de 
iarnă. La şedinţa următoare o să vă prezint şi investiţiile făcute în toată această perioadă 
şi reparaţiile făcute din banii aceia puţini, în anul în curs până în luna octombrie. D-lui 
director Bordu i-am cerut de acum 10 zile să facă o evaluare a străzilor în care trebuie 
făcute reparaţii şi acestea sunt: str. Brestei, Str. Râului, Caracal, Gîrleşti, Melineşti, 
Carol, Bechet, străzi care trebuie pregătite pentru iarnă în sensul că trebuie reparate 
acolo unde sunt gropi sau unde în perioada următoare o să se facă gropi pentru că se 
vede că a început să se mănânce. Legat de aceste străzi care ştiu că sunt pietruite sau ar 
trebui să fie pietruite, o să facem o evaluare şi a acestor străzi. Acum suntem în faza de 
a evalua străzile pe care urmează să fie pus asfaltul. Să sperăm că mai avem ceva bănuţi 
acolo să facem aceste străzi pe care ni le-am propus şi pietruirea în această zonă, iar 
legat de Traian Lalescu, dacă Hidroconstrucţia a făcut acest lucru, dl. Director va 
merge şi va pune să se reabiliteze, chiar dacă s-a lăsat strada pentru că trebuie aduse la 
aceeaşi condiţie, la care au fost iniţial, deci investiţia nu va fi a noastră şi sunt obligaţi 
să facă acest lucru, deci îl vor face cu siguranţă. 
     Legat de spitale, la laborator o să vorbesc cu şefa laboratorului pe care o cunosc 
foarte bine şi o să încercăm o găsim o soluţie, în funcţie de ce-mi spune dumneaei 
pentru că  dacă dumneaei nu cunoaşte situaţia, atunci cu siguranţă că n-o mai cunoaşte 
nimeni, iar la Neuropsihiatrie, vreau să vă destăinui un lucru, nu numai pentru neuro, 
pentru toate cele trei spitale.  Am vorbit cu fiecare dintre directori, şi cu managerul, şi 
cu directorul medical, şi cu directorul de îngrijiri, şi cu directorul economic. Aşa cum 
nu le-am cerut să-mi explice de ce-i numesc, aşa nu le cer să-mi explice de ce o să-i 
schimbăm, pentru că atâta timp cât nu fac performanţă, este cazul să plece. Bineînţeles, 
în nişte condiţii legale cerute de lege în care spitalele universitare trebuie ca managerii 
să fie din domeniul universitar. Există şi nişte excepţii. Am dat întâietate acestei 
probleme, pentru că şi cei din mediul universitar au spus: nu există nici un personaj 
care să poată să  ducă manageriatul acestui spital. Am spus că nu este obligatoriu până 
la urmă să fie nici medic. Dacă vine un economist, sau un inginer, sau un jurist sau 
orice altă profesie şi reuşeşte ca acest spital să-l ducă la un anumit nivel. Eu cred că au 
înţeles că această activitate este de manageriat, nu de şef, nu de om pus pe funcţie, care 
să se nască şi să moară pe acea funcţie. Vă spus că în perioada următoare, cei care nu 
au înţeles, o să „beneficieze” de ceea ce le-am spus eu. 
     Dl. Giurgiu: 
     Am două probleme, una ridicată în şedinţă trecută legată de faţada Ansamblului 
Maria Tănase. Am înţeles că nu este clădirea noastră, dar v-aş ruga să trecem pe acolo 
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să constatăm cu toţii ce desene sunt pe clădire. Acum întreb: stăm cu chirie, dar dacă 
spargem un geam, cred că trebuie să-l punem. 
     Spitalul  de Boli Infecţioase nr. 3. Am preluat spitalul, iar lângă spital este o clădire 
începută de foarte mult timp.   Cred că este momentul să-i dăm o destinaţie, sau să 
încercăm să-i dăm o destinaţie, să ne gândim ce am putea face acolo. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
      Cei de la Maria Tănase pot să beneficieze de ceva var să dea acolo dacă sunt nişte 
picturi dintr-acestea deosebite. 
     Legat de Spitalul de Boli Infecţioase, acum cinci zile când am vorbit cu directorul 
de acolo, am înţeles că au un proiect şi aştept să-l văd, un proiect legat de această 
clădire care înţeleg că implică şi bani europeni, şi în măsura în care mă voi lămuri 
pentru că există şi o problemă juridică cu acea clădire, cu terenul respectiv şi în 
momentul în care mă voi  lămuri, vă voi aduce la cunoştinţă în detaliu şi ce vor să facă 
cu acea clădire, care este situaţia juridică şi care vor fi paşii de urma, dacă problema din 
punct de vedere juridic este nerezolvată. 
     Dl. Mincu: 
     Am o interpelare pentru dl. Viceprimar. În legătură cu contractele de închiriere pieţe 
şi târguri şi persoanele juridice din Craiova, eu cred că ar fi de bun augur să luăm în 
calcul, să gândim puţin o clauză în contractul de închiriere, care s-ar referi la 
posibilitatea persoanei juridice să funcţioneze şi pe un contract de asociere în 
participaţiuni. Nu văd un lucru rău pentru că sunt multe societăţi comerciale în Craiova  
în situaţia asta care pot să funcţioneze la modul acesta. Am înţeles că se interzice 
contractul de închiriere, contractul de comodat şi nu văd de ce n-ar putea să funcţioneze 
acest contract de asociere prin participaţiune. 
        În legătură cu str. Brestei. Pe această stradă au fost lucrări majore în această 
perioadă de reabilitare a străzii. Doresc şi eu să ştiu, ca şi ceilalţi cetăţeni ai craiovei 
care stau pe această stradă,  dacă şi când se va turna covor asfaltic, că în momentul 
acesta arată destul de rău, parcă este Fâşia gaza pe acolo.  
     Nu în ultimul rând,  referitor la echipa de fotbal Universitatea Craiova. Am observat 
cu toţii, toţi microbiştii din Olteni, că Universitatea Craiova ca şi organigramă, ca şi 
mod de organizare, în ultima perioadă a suportat multe modificări, zic eu, extrem de 
bune.  M-am uitat că managerul Victor Piţurcă în ultima perioadă a avut multe 
conferinţe de presă  şi într-una dintre conferinţe, cred că este prima conferinţă de presă 
a lui, spunea că ar vrea să aibă discuţii cu autorităţile publice locale. Eu am o propunere 
şi chiar vă rog frumos în sensul acesta să profităm şi de această perioadă de întrerupere 
a competiţiei fotbalistice pentru că va fi o perioadă de două săptămâni în care va fi 
meciul Franţa – România, să-l invităm pe dl. Piţurcă  în calitate de manager ori aici, în 
sala primăriei în prezenţa dvs., a consilierilor locali şi să vedem ce îşi  doreşte acest 
domn şi eu zic că se poate acest lucru, aşa cum s-a putut în ultima perioadă la Iaşi, la 
Piatra neamţ, eu zic că se poate şi în Craiova. Dorinţa mea este să fixăm o zi în aceste 
două săptămâni să avem o întâlnire cu dl. Manager general Victor Piţurcă în sala 
primăriei, în prezenţa consilierilor locali, ca să participe şi cetăţenii Craiovei şi să avem 
o discuţie. Să nu aibă statut de şedinţă ordinară sau extraordinară, ci o întâlnire 
normală, amicală, de dialog social. 
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      Dl. Viceprimar Dincă:  
        Legat de piaţă în mod normal şi firesc trebuie să facem contractul cel mai 
profitabil pentru acest serviciu public şi pentru consiliul local pentru că jumătate din 
banii obţinuţi intră în bugetul consiliului local. Eu am văzut că se tot dezbate la 
Parlament parteneriatul public privat, îl aşteptăm, această asociere în participaţiune 
trebuie să se facă nu în interesul comerciantului ci în interesul Consiliului Local şi 
atunci nu ştiu cine vrea să facă acte de voluntariat. Este clar că nu putem să ne 
comportăm ca doi parteneri privaţi. Unul este public şi are un interes public şi unul este 
privat, dar legea parteneriatului public – privat nu numai pentru pieţe, pentru toate, cred 
că poate deschide multe uşi să facem diverse forme de asociere. 
     Legat de str. Brestei şi reabilitarea ei, tocmai am citit că  va fi plombată,  dar 
reparaţii capitale vor începe din martie – aprilie anul viitor. Partea din Brestei de la 
Râului până la Pelendava va fi reabilitată într-un pachet de alte cinci străzi la aceiaşi 
indicatori tehnici ca şi bvd. Decebal – Dacia care a fost făcut tot pe bani europeni.  
Vom avea o investiţie foarte importantă.  
     Legat de Hidroconstrucţia şi de intervenţiile de acolo, am înţeles că încă nu s-au 
încheiat, am înţeles că la reabilitare vor lucra pe ceea ce au făcut. Este evident că este 
un disconfort imens indiferent cât de bine ar arăta strada. Atunci când bagi apă şi 
canalizare, disconfortul în trafic este extraordinar. Cu atât mai mult în Brestei unde 
situaţia ei de 4-5 ani de zile este destul de delicată din punct de vedere al calităţii acelei 
străzi. 
     În privinţa Universităţii Craiova, să ştiţi că din punctul meu de vedere, cei care se 
ocupă acum  de club au comunicat, au avut cu cine să comunice, cred că au înţeles 
extraordinar de bine situaţia în care se află Consiliul Local  - Primăria Craiova raportat 
la Universitatea Craiova. Cred că trebuie să îi lăsăm şi să le urăm succes să facă munca 
pe care o fac în linişte şi noi să încercăm să-i ajutăm într-o relaţie de parteneriat, dar 
foarte clară şi foarte judicioasă între noi. Cred că nu aţi mai văzut declaraţii de genul 
„Primăria nu ne ajută” sau declaraţii de genul „nu ştiu ce poziţie negativă are primăria 
faţă de Universitatea Craiova”. Cu cea mai mare plăcere dacă dl. Victor Piţurcă vrea să 
se întâlnească cu noi, cu siguranţă că cei care vor vrea, vor fi prezenţi fără să fie 
obligaţi, convocaţi printr-o dispoziţie de primar, pentru că Universitatea Craiova nu 
înseamnă  o instituţie searbădă, o instituţie seacă, înseamnă ceva care simţi sau nu 
simţi. Au fost comunicări cu noua conducere a clubului, li s-a prezentat foarte clar, au 
înţeles, din punctul meu de vedere foarte bine, pentru că în urma discuţiilor ulterioare 
am constatat că lucrurile sunt foarte clar precizate fără a lucra cu mănuşi sau  a spune 
lucruri mai mult sau mai puţin ascunse. Ideea este că eu personal cred că nimeni din 
consiliul local nu are altă părere decât aceea de susţine a Universităţii Craiova, dar 
susţinerea asta din păcate pentru noi, şi trebuie s-o spunem răspicat chiar dacă nu este o 
chestie populară, pe termen scurt trebuie s-o facem şi încercăm  fiecare dintre noi să 
găsim modalitatea în care să rezolvăm cât mai multe probleme. N-aş vrea eu acum să 
încep să spun ce am făcut sau ce putem face în continuare sau cum putem rezolva 
lucrurile. Noi trebuie să spunem  că Universitatea trebuie să aibă linişte, să aibă cât mai 
bune rezultate şi noi să ne ocupăm de ceea ce avem noi în formele ei materiale, de aşa 
manieră încât să fie bine pentru echipa Universitatea Craiova.  
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     Dl. Boboc: 
     Ridic câteva probleme care au fost ridicate la audienţa organizată la primărie. 
Doresc răspuns scris ca la rândul meu să pot să transmit celor care au ridicat aceste 
probleme răspunsul la ceea ce au ridicat. 
     Aş dori să se  comunice regimul juridic al terenului din incinta Casei şi Tehnicii. 
Există de mai multă vreme o discuţie în zonă, a avut loc chiar stări conflictuale între cei 
care locuiesc acolo şi locuitorii din zonă, în prezent din ceea ce au prezentat acolo se 
pare că se schimbă aceşti constructori şi de aceea vă rog să mi se prezinte care este 
regimul juridic, ce s-a aprobat, ce s-a construit, ce urmează să se construiască şi ce se 
intenţionează să se facă în continuare cu acest teren. Aceasta este prima problemă.  
     A doua problemă la care doresc răspuns scris se referă la piaţa din Brestei. Am 
înţeles, nu am fost să verific din ceea ce au prezentat locuitorii din zonă la audienţă, că 
a fost transferată o parte din activitatea pieţei acolo şi există o stare de nemulţumire 
acum în zonă în sensul că acolo au fost transferate animalele în general, care, din 
punctul de vedere al cetăţenilor, nu se pretează amenajărilor care au fost făcute şi 
investiţia care a fost realizată acolo. Mai mult, se produce o situaţie care deranjează 
zona, care este locuibilă în special cu blocuri, şcoli, universitate, facultăţi, ceea ce 
există acolo. Dacă este o soluţie provizorie, o înţelegem pentru că ştim ceea ce s-a 
întâmplat la ora actuală cu spaţiile aferente serviciului de pieţe şi târguri. Dacă este o 
soluţie definitivă s-o mai analizăm. Şi eu consider că este o soluţie nefericită. 
     Legat tot de piaţă aş dori să mi se comunice  statutul pieţei Pelendava care 
funcţionează de mai mult timp necorespunzător şi neavizat şi îmi amintesc că într-o 
şedinţă anterioară, dvs. aţi dispus dl. Viceprimar, să se facă o verificare şi să se 
interzică vânzarea într-un spaţiu neamenajat şi neautorizat. 
     O problemă care vizează Compania de Apă. Am mai discutat şi cu dl. Director 
înainte de începerea şedinţei. Aş ruga să se verifice modul în care au fost montate  
contoarele de apă pe str. Obedeanu şi Constantin Leca. Mai mulţi cetăţeni au fost la 
audienţă şi au prezentat faptul că acestea sunt montate necorespunzător, lucrarea este 
neterminată şi aş ruga să se facă această verificare.  Tot pentru Compania de Apă să se 
verifice dacă pe str. Florilor se intenţionează să se introducă o conductă de apă, fiind 
deja o conductă de apă privată. Dacă este  o conductă de apă privată poate să 
redirecţionăm investiţia pe o altă stradă.  Să se verifice să vedem dacă este posibil. 
     Statutul municipiului Craiova în cadrul Companiei de Apă – o problemă care nu este 
înţeleasă de unii cetăţeni. Există această părere că banii din Craiova sunt cheltuiţi în 
localităţile din judeţ. Aş dori să se facă această precizare care este statutul şi cum se 
cheltuiesc banii. Eu unul, cunosc acest lucru, dar să se transmită oficial să le explicăm 
oamenilor. Tot referitor la Compania de Apă s-au prezentat oamenii cu facturi prin care 
prezintă facturarea apei pluviale în mod uniform. Noi ştim că cantitatea de apă pluvială 
este condiţionată şi de precipitaţii.  În luna în care nu a plouat deloc este 11,4 şi în luna 
în care a plouat este tot 11,4.  Să le spunem oamenilor cum o calculăm. Calculăm o 
medie sau este o greşeală.  
     O altă problemă pentru Direcţia Servicii Publice pe str. Obedeanu s-a asfaltat, s-a 
turnat asfalt, s-au turnat trotuarele, nu s-au montat bordurile şi lucrarea este terminată 
de mai mult timp. Rugăm să se transmită când se vor monta bordurile. 
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        La Agronomie există o staţie de taxi, în zona respectivă a existat o toaletă 
ecologică în Grădiniţa Mihai Bravu, ea a fost luată de acolo şi cetăţenii ridică problema 
că există foarte multă mizerie datorită faptului că nu este această toaletă. Să se studieze 
posibilitatea amplasării unei toalete ecologice în zonă. 
     Pentru Disciplina în construcţii s-a ridicat problema că pe str. Fermierului, pe Aleea 
IV, V Brestei, pe str. Rodnei, există foarte multe construcţii neautorizate. Aş ruga ca cei 
care se ocupă de Disciplina în construcţii să facă o deplasare şi să constatăm dacă 
oamenii sunt în regulă sau nu. 
     Modul în care sunt gospodărite unele terenuri care sunt părăsite şi nu se îngrijeşte 
nimeni de ele. Exemplu: terenul din str. Brestei nr. 46 unde există un gard căzut, 
dărăpănat, există o curte neamenajată şi se pare că este terenul unui om foarte potent 
care ar putea să facă acolo ceea ce trebuie să facă, dar nu face.  
     Aş ruga să primesc răspuns scris la aceste interpelări ca la rândul meu să pot să le 
transmit celor care le-au ridicat la audienţă. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
     Am o rugăminte. Unii din consilierii locali după audienţă fac toate documentele care 
sunt depuse de cei care vin la audienţe, sunt puse pe circuit şi primesc răspunsuri scrise. 
Sunt convins că ceilalţi craioveni aşteaptă şi alte întrebări sau  alte răspunsuri decât de 
la aceleaşi persoane. Eu o să fac, aşa pentru datele statistice, să vedem cât de 
interesantă este munca aceasta în Consiliul local şi în audienţe, o să fac o statistică a 
celor care au venit la audienţe şi o să vedem cât de interesant este rezultatul acestei 
statistici. 
     Legat de regimul juridic, vreau să spun două vorbe iar la restul veţi primi răspunsuri 
scrise, aşa cum le-aţi solicitat. Orice cetăţean al Craiovei, al României şi al Uniunii 
Europene, poate să facă o cerere la Primăria Craiova şi  primeşte răspuns pentru orice 
teren din municipiul Craiova, de pe raza teritorial administrativă a lui despre acest 
aspect.  Cred că cel puţin 50 – 60% din consilierii locali au fost întrebaţi, interpelaţi 
despre regimul juridic, dar nu s-a depus nici o cerere pentru a fi informate acele 
persoane despre regimul juridic al terenului la Casa Ştiinţei şi Tehnicii. O să fie primit 
răspunsul scris. Interesant este ca să fie acele observaţii, acele interpelări, acele 
întrebări constatate de noi.  Eu am înregistrarea şedinţei de consiliu local tot despre 
Casa Ştiinţei şi Tehnicii în care am fost întrebat de ce se construieşte, de ce este groapă, 
de ce nu există autorizaţie de casa ştiinţei şi Tehnicii pentru construcţia care există 
acolo. Din păcate dl. Consilier n-a fost acolo să vadă că nu există nici o construcţie, nici 
o groapă. I-am cerut d-lui arhitect Diaconescu expres să filmeze şi să fotografieze 
pentru a nu pierde timpul în Consiliul Local şi a fi intoxicaţi pe diverse aspecte. Din 
păcate, am înţeles că a plecat la o cercetare la faţa locului şi când se întoarce o să îi cer 
filmările şi eu am luat de bună credinţă ce a spus dumnealui că a făcut fotografii şi a 
filmat şi cred că este o persoană onorabilă şi o să le prezentăm tuturor colegilor, dar şi 
cu interpelarea şi întrebările de la vremea respectivă. Rugămintea mea, este o 
rugăminte, să cenzurăm un pic aceste întrebări şi interpelări prin propriile constatări. Eu 
o să iau şi acele observaţii de la acele interpelări sau date statistice legate de cine vine 
la audienţe, ce probleme pune, dacă sunt aceleaşi probleme, dacă am fost sesizaţi, dacă 
am dat răspunsuri de aşa manieră încât să fie informat fiecare consilier local. 
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     Dl. Boboc: 
     Să cenzurăm să nu mai primim pe toată lumea la audienţă. Pe noi ne încărcaţi, nici 
noi nu avem posibilitatea şi suntem obligaţi în calitate de consilieri să-i ascultăm pe 
aceşti oameni. Că vin o dată, că vin de două ori, că vin de cinci ori suntem obligaţi să-i 
ascultăm. Acestea sunt problemele pe care le-au ridicat. Eu am cerut un singur lucru, să 
le răspundem şi să ştie o dată ce le-am răspuns, a doua oară când vin şi mă întreabă şi 
am răspunsul scris, i-am spus care este constatarea primăriei şi să nu mai ridice această 
problemă. Nu pot să-i selectez când vin la audienţă şi să le spun să nu mai vină că au 
venit data trecută şi au ridicat următoarea problemă. Dacă dvs. stabiliţi alte reguli eu 
îmi declin competenţa de a mai desfăşura audienţă în cadrul consiliului că sunt mulţi 
din colegii noştri care nu ţin audienţe. Eu sunt planificat foarte des şi ţin audienţă şi îi 
primesc, şi am răbdare câte două ore. Au dreptate, nu au, eu îi ascult. Acum să hotărâm 
ce facem. Unii sunt în sală, unii nu sunt. Vin trei - patru care vin frecvent, şi mai vin 
încă trei-patru pe care nu i-am văzut niciodată. Haideţi să hotărâm ce facem. 
     Dl. Preşedinte: 
     Aveţi dreptate, în calitate de preşedinte de şedinţă, înainte de a vă da cuvântul, dl. 
Viceprimar, vreau să vă accentuez şi eu faptul că sigur suntem planificaţi toţi consilierii 
la audienţe. Este foarte adevărat şi statistica este clară, nu trebuie s-o mai cereţi, că la 
fiecare dintre noi vin în mod constant aceiaşi oameni cu aceleaşi probleme şi foarte 
sporadic vin alţi cetăţeni şi cu alte probleme. Chestiunea se pune de analiză prin 
aparatul de specialitate foarte atentă, foarte corectă şi să-i dăm răspunsul în mod real 
pentru că atunci când are răspunsul, cu certitudine cei care ne însoţesc, colegii din 
aparatul de specialitate de la audienţă cunosc problema, cunosc faptul că au primit 
răspuns şi atunci şi noi putem să ne permitem până la urmă, în ciuda drepturilor 
democratice pe care le are fiecare cetăţean al acestui municipiu să-i spun: „Nene, lasă-
mă în pace cu problema asta, că n-ai dreptate”, sau dacă are dreptate, evident că trebuie 
să-i facem dreptate. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
      Nu-mi place să fiu demagog. Rugămintea mea suna aşa, ca atunci când suntem la 
faza de întrebări şi interpelări, cele pe care le facem , şi noi suntem cei care hotărâm pe 
care le facem, să le trecem şi prin filtrul propriilor constatări. Am spus pentru buna 
informare a dvs. şi a mea, o să fac nişte date statistice legate de numărul de şedinţe, 
numărul de audienţe, ce persoane au fost la audienţe şi de câte ori au fost. Num,ai 
pentru buna dvs. informare. Legat de persoanele pe care le primiţi la audienţă, este 
numai voinţa dvs. Nu există nici o modalitate, nici una, chiar şi prin votul nostru, al 
tuturor sau al unei majorităţi, de a restricţiona numărul de persoane care vin la audienţe 
sau cum se numesc acele persoane. Cred că nu deranjează pe nimeni să prezentăm nişte 
date statistice de informare a fiecărui consilier local şi în acelaşi timp, nu cred că 
rugămintea mea este deplasată de a constata şi dvs. înainte de a face aceste interpelări, 
dacă situaţiile pe care le prezentăm aici sunt cele reale sau nu. Dl. Ştefârţă la o şedinţă 
de acum cinci – şase luni mi-a spus că am un certificat care este nesemnat de şase luni. 
Eu nu aveam nici o hârtie pe masă şi am spus să-mi prezinte numărul de înregistrare al 
acelui document, mi-a spus că este o biserică în nu ştiu ce cartier. Am cerut în mod 
expres. Nici până astăzi nu a prezentat. Cu siguranţă că a fost informat de cineva care a 
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venit la audienţă, s-a făcut această interpelare, din păcate a rămas fără răspuns pentru că 
interpelarea a fost lăsată doar aşa, la a fi enunţată, fără a fi punctată şi în felul acesta nu 
au fost cei din sală, cei care ne privesc, informaţi în mod corect. Aceasta este 
rugămintea mea şi chiar dacă pe cineva o să deranjeze, eu tot o să fac această informare 
către fiecare consilier local, cu date statistice. 
     Dl. Nedelescu: 
     Am cinci unterpelări la care doresc să primesc răspuns scris, aşa cum preciza şi 
colegul meu, dl. Virgil Boboc, pentru că trebuie să dăm răspunsurile la oameni care ne-
au solicitat şi ne-au adresat aceste interpelări. 
     Înaintea celor cinci interpelări, aş vrea să fac şi eu o referire la groapa de gunoi. În 
mandatul 2004 – 2008 am răspuns de această activitate, m-a preocupat foarte mult 
această problemă, vreau să vă spun că am şi identificat la timpul respectiv mai multe 
încălcări de clauze contractuale care puteau să ne ajute în rezilierea contractului. Nu s-a 
făcut. Nu suntem noi vinovaţi, actualul consiliu pentru că groapa este amplasată acolo 
unde este amplasată, însă trebuie să le spunem cetăţenilor că dacă avem restanţe atât de 
mari să le plătim acestor operatori, se datorează şi faptului, şi pentru asta suntem 
vinovaţi noi actualul consiliu, că la ora actuală trebuia să plătim 11,90 dolari/tonă de 
gunoi depozitată şi noi plătim la ora actuală aproximativ 22 euro/tonă. Asta este 
diferenţa. Atunci când am discutat această problemă de mărire, după ce mi-am terminat 
mandatul de viceprimar la două luni a apărut această mărire de tarif, v-am rugat în 
consiliu să nu votăm acest lucru, însă vreau să vă spun că s-a votat cu majoritate de 
voturi. Este adevărat că m-a preocupat această problemă, mă preocupă în continuarea 
această problemă şi o să dau tot sprijinul celor care doresc, am şi materiale în acest 
sens. Este adevărat că operatorul mi-a intentat şi trei procese la care îmi cerea 
despăgubiri extraordinar de mari, am terminat toate trei procesele, le-am câştigat pe 
toate, chiar zilele trecute am terminat ultimul proces, dar asta nu mă sperie să dau 
înapoi. 
     Regia de Termoficare a făcut intervenţii pe str. Elena Farago bl. 170 G de 
aproximativ doi ani de zile. Două intervenţii a făcut. Oamenii din zonă s-au săturat să 
tot intervină şi să roage Regia de Termoficare să şi repare ce au stricat. Eu vă rog mult 
de tot să-mi spuneţi când repară această regie pentru că vreau să merg şi eu la faţa 
locului. Era obligaţia lor, nu trebuie să se roage nimeni de ei. De doi ani de zile stăm cu 
două gropi, două intervenţii care s-au făcut, au distrus zona şi nu intervin. 
     Rog inventarierea panourilor publicitare care sunt un pericol pentru cetăţenii 
municipiului Craiova.  Ştiu şi din mandatul de viceprimar pe care l-am avut, am avut un 
incident cu un panou care a căzut. Ştim foarte bine, condiţiile meteo sunt aşa cum sunt 
şi pot să apară şi vijelii, dar numai la o trecere simplă prin oraş, o să vedem că unele 
sunt deschise, sunt legate cu nişte sârme ruginite, sunt vai de mama lor. Sunt un pericol 
pentru cetăţenii municipiului Craiova şi eu vă rog mult de tot să intervenim pentru ca să 
nu fie prea târziu când vom interveni. 
     Rog analizarea staţiei taxi de la piaţa din valea Roşie. Fac precizarea, nu doresc 
mutarea acestei staţii, însă să găsim o posibilitate, o ducem mai în spate, pentru că la 
acea staţie, o să vedeţi, pietonii nu mai au pe unde circula, merg pe carosabil şi oricând 
sunt expuşi unui pericol. Rog mult de tot să analizăm prin comisia de sistematizare a 
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circulaţiei, împreună cu poliţia, cu reprezentanţii asociaţiilor de taximetrie, să vedem, o 
ducem mai în faţă sau mai în spate pentru a găsi un loc care se pretează. 
      Revin cu o interpelare a patra oară. Nu mă miră lipsa de respect pe care ne-o acordă 
cei de la Clubul Sportiv Municipal. Probabil că le dăm prea mulţi bani dacă nu ne 
respectă. Văd că nu este nimeni în sală de la Clubul Sportiv. Este surpriză când vin la 
şedinţă. Revin la interpelarea pe care am făcut-o acum patru luni. De ce nu mi se pune 
la dispoziţie diagrama pe care am solicitat-o. Este ultima interpelare şi vă rog în mod 
special pe dvs. să faceţi intervenţie, dacă nu mi se pune la dispoziţie, luna viitoare mă 
voi adresa Parchetului pentru a face cercetări în acest caz.  
       Mai am o solicitare. Doresc şi eu să mi se pună la dispoziţie investiţiile care sunt în 
derulare, cât din ele s-a rezolvat, care este termenul de realizare a investiţiei şi 
investiţiile mari, n-o să mă ocup de toate mici, care urmează să le atacăm pentru anul 
viitor. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
      Primiţi răspunsurile scris. Legat de panourile publicitare, am dispus de acum două 
săptămâni să se facă un inventar al celor care sunt puse pe stâlpi pentru că mare parte 
dintre ele să fie ridicate. Unele încă mai au contract şi se plăteşte pe ele.  
     Vis a vis de Clubul Sportiv Municipal de săptămâna viitoare, pentru că s-au încheiat 
auditurile acolo unde au fost programate, o să pornim un audit şi la Clubul Sportiv, iar 
vis a vis de investiţiile în derulare, nu ştiu dacă dvs. consideraţi derulare de la data la 
care începe  licitaţia sau de la care se pune în operă, cele care sunt deja pornite, iar 
pentru anul viitor care urmează să le punem în operă, câteva, cele mai mari. 
     D-ra Predescu: 
      Două probleme legate de centrul Craiovei şi, întrucât, vrând-nevrând, toţi cei din 
sală trecem pe aici, sunt cunoscute ex propri sensibus nu din relatările altor persoane. 
Zona centrală şi mai ales trotuarele, mergând până spre strada Kogălniceanu, sunt o 
parte foarte grav afectată. La un moment dat s-a spus că se va pune în operă acel 
proiect de realizare a centrului Craiovei. Cred că este ceva mai îndepărtat acest lucru şi 
se poate aloca o sumă minimă, cel puţin ca oamenii să poată să meargă pe trotuare, fără 
să fie nevoiţi să le ocolească în anumite zone. Cât priveşte acest proiect cu fonduri 
europene, aş vrea să ştiu când va fi pus în aplicare, în realizare efectivă, pentru că el 
priveşte şi o altă parte, sunt bucăţile de stradă Romain Rolland şi Olteţ, mai ales 
Romain Rolland care arată ca şi cum ar fi în afara municipiului Craiova, nicidecum în 
centrul oraşului. Sunt interpelări numeroase pe care de doi-trei ani le-am făcut nu 
numai eu, ci şi alţi colegi cu privire la această stradă şi nu s-a făcut practic nimic de 
atunci până acum pentru reabilitarea acestui spaţiu public. 
     A doua problemă pe care am ridicat-o într-o  şedinţă precedentă şi am observat că 
nimic nu s-a schimbat, este parcarea de la subsolul centrului comercial Carrefour, unde 
noi avem un contract de asociere şi conform contractului, este o parcare publică în care 
avem un număr de locuri. Nu s-a schimbat nimic în sensul că trecând şi apelând la 
serviciile acestei societăţi, văd zilnic că este parcat pe drumul de acces în parcare un 
autoturism în raport de care  nimeni nu poate să intre în parcare. Cred că este o sfidare, 
categoric este o sfidare şi suntem în măsură să procedăm la executarea contractului şi la 
clauzele care prevăd sancţiuni în această privinţă. 
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         S-a vorbit înainte despre posibilitatea realocării unor sume  care ne-ar rămâne din 
unele proiecte.  Eu vă rog, de data aceasta făcându-mă purtătorul de cuvânt al 
cetăţenilor din cart. Lascăr Catargiu, să aveţi în vedere jumătatea rămasă nelucrată din 
str. Tismana, jumătate s-a lucrat, atât în privinţa traseului şi dotărilor pentru apă, 
canalizare şi de curând a fost chiar şi asfaltată. Pentru jumătatea care duce spre ieşirea 
din cartier, am înţeles că este o dată o problemă tehnică de contrapantă şi atunci vor 
trebui realizate lucrări de specialitate pentru canalizare şi apă în această zonă şi că, deşi 
avem un studiu de fezabilitate aprobat  anul trecut, el trebuie pus în executare. Ca atare, 
eu vă solicit ca la rectificările următoare să avem în vedere alocarea unei sume şi pentru 
această lucrare. 
     În final, pentru că este, de fapt, un mesaj, vreau în numele colegilor mei să exprim 
recunoştinţa persoanelor vârstnice care mâine, 1 octombrie, aniversează zi 
internaţională, recunoscută ca atare şi prin acte ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, să le 
mulţumim pentru tot ceea ce au făcut şi fac în continuare pentru noi şi cred că sunt în 
asentimentul şi membrilor Consiliului Consultativ Cetăţenesc prezenţi în sală de a 
transmite faptul că mâine vor avea loc în centrul Craiovei câteva acţiuni culturale 
dedicate acestei zile. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
      Luna aceasta este luna definitorie pentru ceea ce vrem să facem pentru Planul 
Integrat de Dezvoltare. În această lună trebuie să aprobăm toate proiectele de 
infrastructură, inclusiv Centrul istoric, aproximând şi cu semnarea contractului la 
Ministerul Dezvoltării şi cu licitaţie. Între luna martie şi luna mai constructorul va intra 
să realizeze lucrarea. Cei care sunt proprietari de utilităţi încep de acum, şi cred că de 
săptămâna viitoare cel mai târziu, să îşi refacă în această zonă utilităţile şi primii care 
încep sunt cei de la gaze.  Vom avea o neplăcere aici, pe A.I. Cuza şi pe străzile care 
merg spre Kogălniceanu, datorită celor de la gaze care îşi vor schimba reţeaua. În 
primăvară sau mai târziu, spre toamnă, şi ceilalţi vor purcede la înlocuirea reţelei, 
pentru că odată ce refaci toată această zonă istorică, inclusiv cele două străduţe de care 
aţi făcut vorbire, este lipsit de calităţi manageriale să laşi o reţea de 60 de ani în pământ 
şi deasupra să pui asfalt, iar peste două luni să spargi şi să pui altceva.  Al doilea aspect. 
Aceste trotuare vor fi reabilitate integral, dacă băgăm bani acum în ele şi peste şase luni 
de zile le refacem de la fundaţie, vor fi costurile mai mari şi cred că cu acei bani putem 
face altceva.   
     Legat de această parcare de la Carrefour, vă pot spune că mâine o să mă ocup numai 
de chestia aceasta, să o lămurim integral şi să-i şi dăm drumul. 
     Cu str. Tismana, aş vrea să vă explic câteva lucruri. Planul Integrat de Dezvoltare nu 
a fost o chestie  în care am spus că noi vrem să facem investiţiile acestea şi voi 
aprobaţi-le. Ni s-a spus în felul următor. Planul Integrat de Dezvoltare vi-l aprobăm, 
numai în măsura în care ne convingeţi, cei de la Uniunea Europeană ne-au cerut acest 
lucru, că toate investiţiile de infrastructură, duc pe de o parte la fluidizarea traficului, 
dar, pe de altă parte, reuşesc să deservească cei doi poli economici din Craiova: est – 
vest. Şi atunci toată această gândire a fost făcută pe ceea ce înseamnă numărul de 
angajaţi din zona Ford – Electroputere – Popeci – MAT – Avioane, şi de cealaltă parte, 
dinspre Işalniţa. Drept urmare, nu prea ne-au dat voie să investim pe unde vrem noi 
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banii. Dacă ne uităm, străzile care vor fi reabilitate, ele sunt în strânsă legătură cu acest 
culoar est – vest. Dacă v-aţi uitat în şedinţa extraordinară,  unul dintre proiecte cam aşa 
suna.  
     Legat de persoanele vârstnice, una dintre instituţiile din subordinea noastră chiar s-a 
îngrijit să facă un eveniment în acest sens pentru persoanele vârstnice, cei de la  
Ansamblul Maria Tănase. Înţeleg că cei din comitetul respectiv al persoanelor vârstnice 
au şi făcut o publicitate şi o comunicare, au şi dat invitaţii şi lucruri de acest gen, de aşa 
manieră încât cât mai multe persoane vârstnice să se poată bucura de spectacolul oferit 
de Maria Tănase. Le urez să aibă o viaţă lungă şi liniştită. 
     Dl. Magla: 
     Revin în exclusivitate cu interpelări pe subiecte din şedinţele trecute şi prima speţă 
se referă la acel pseudo sens de circulaţie de aici, vis a vis de sediul clădirii primăriei, 
despre care am fost informat de la colegii de specialitate al primăriei că în acea şedinţă 
mixtă nu s-a rezolvat absolut nimic şi atunci am din nou solicitarea ca în cadrul temelor 
dezbătute în acea comisie să fie repus acest subiect şi să fiu şi eu invitat la respectiva 
şedinţă. Poate o să fiu şi eu mai convingător cu cei care fac parte din această onorabilă 
comisie. 
     Cel de-al doilea lucru este un cerc vicios la care revin şi pe care trebuie odată şi 
odată să-l străpungem, legat de taximetrie şi sunt cele două coordonate. Pe de o parte 
oamenii aceştia şi-au obţinut în mod legal toate avizele pentru a funcţiona, trăiesc din 
această activitate pe care o desfăşoară în mod legal, însă sunt probleme foarte mari, 
uneori insuportabile, legate de  spaţiile aferente staţiilor de taximetrie. În condiţiile 
acestea, ori mai încercăm pe de o parte, acolo unde se află locaţii existente, să le lungim 
în măsura posibilităţilor cu unul – două locuri, ori într-un termen foarte scurt să mai 
identificăm una – două locaţii, şi aici vă dau un exemplu. Nu ştiu care este situaţia cu 
perimetrul acela din faţa fostului cinematograf 30 Decembrie, pentru că asupra străzii 
Kogălniceanu insist să se intervină, pentru că în intervalul orar de până în ora 16, 
pentru că în general cele două instituţii importante aflate pe acea stradă: casa Judeţeană 
de Pensii şi Direcţia generală a Finanţelor Publice, acolo deja nu mai este o situaţie 
nelalocul ei, acolo este o demenţă şi trebuie găsită de urgenţă o soluţie. Nu numai 
acolo, dar aici am menţionat ca fiind punctul critic.   
      Ultima chestiune – ştiţi foarte bine că niciodată nu v-am dat teme pentru publicitate, 
ca să-mi fac publicitate, niciodată prin poziţia pe care o deţineţi, respectiv apartenenţa 
politică antagonică, nu v-am atacat, jignit sau culpabilizat de ceva anume. Am prezentat 
de fiecare dată la întrebări şi interpelări probleme pe două coordonate: cele de 
anvergură pentru a le prelua, inventaria şi a li se da un orizont de rezolvare decent în 
virtutea rezolvării activităţii normale  a primăriei şi respectiv, cele minore, de bun simţ 
edilitar, la care speram să se găsească o rezolvare eficientă şi promptă. De ce vă spun 
aceste lucruri? Pentru că vă felicit pentru  ideea în premieră de a ne răspunde la 
intervenţii şi interpelări şi îmi permit şi eu o sugestie şi aici, pentru economie şi de 
timp, şi de ceva bănuţi, cum zicea dl. Ştefârţă, să ni le trimiteţi chiar în format 
electronic, este mai uşor, mai eficient şi mai puţin costisitor. În schimb, toate 
răspunsurile pe care le-am primit, au sunat invariabil „le avem în atenţie şi o să vedem 
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noi când şi cum”. Chestiunile acestea chiar le consider la modul cel mai sincer, 
ofensatoare.  Prefer astfel de răspunsuri să nu mai primesc.  
     Dl. Preşedinte: 
     Ca să fac şi eu un preambul sub formă de glumă, înainte de a da cuvântul d-lui 
viceprimar, eu n-am format electronic, vreau răspunsurile letric, sau, eventual, mesaj pe 
telefon.     
      Dl. Viceprimar Dincă:  
       În cadrul primăriei este o comisie de specialitate din care fac parte şi cei de la 
Poliţia Rutieră. Eu, personal, am avut discuţii aprinse cu ei legate de închiderea 
centrului. Eu am solicitat după ora 20 şi într-un final dramatic, am reuşit să-i conving 
timp de trei săptămâni să închidem centrul după ora 22. O să vă invităm şi o să vedeţi 
că aveţi mult de muncă şi vă urez succes . 
     Legat de staţiile de taxi colegii de la Servicii Publice vor merge să identifice dacă 
mai sunt locuri de prelungit staţiile de taxi sau dacă pot fi făcute altele. Cu siguranţă că 
nu numai Casa de Pensii şi Direcţia Finanţelor Publice este în zona respectivă, mai sunt 
şi alte instituţii la care vin diverse persoane care opresc maşina în zona Kogălniceanu. 
N-am spus nici un moment că m-a atacat cineva din sală pe probleme politice sau 
lucruri de acest gen. Nu am nici un moment această senzaţie, nu am niciodată 
sentimentul acesta, sub nici o formă, deci dacă vreţi, o mai repet de câte ori este  cazul, 
o spun în mod direct, nu rămân cu ea în cap şi spun din punct de vedere politic că m-a 
atacat, nu că problema n-ar merita să aibă o soluţie.   
     Cu formatul electronic, cu siguranţă că o să trimitem şi în format electronic celor 
care solicită în format electronic răspunsurile, cei care nu le solicită în format 
electronic, le trimitem în formă scrisă. Oricum trebuie să le avem şi în formă scrisă 
pentru că ele trebuie înregistrate. Vis a vis de acele răspunsuri, care, cu siguranţă 
nemulţumesc pe cei care le primesc cu „rămâneţi în evidenţele noastre” asta se 
datorează faptului că nu sunt bani. Şi eu speram să avem o dezbatere, cred că a 
mulţumit pe toată lumea rectificarea bugetară de astăzi, ea a avut un singur scop, acela 
de a asigura banii până la sfârşitul anului pentru RAADPFL, Salubritate, pentru plata 
unei mari părţi din utilităţile de la şcoli, pentru a asigura plata iluminatului public şi 
încă două – trei lucruri care ţin de cheltuielile curente. Din păcate, după cum aţi 
observat, nu am reuşit să punem decât un miliard pentru investiţii şi reparaţii. Aşteptam 
să găsească cineva acea soluţie miraculoasă, să putem pune mai mult de un miliard. Nu 
s-a pus. În primul rând eu mi-aş dori să facem nişte investiţii spectaculoase în aceste 
trei- patru- cinci luni de zile. Dar trebuie să fim realişti că avem nişte condiţii legale 
începând de la anul, ne sunt impuse în mod cât se poate de clar vis a vis de prevederi 
bugetare, vis a vis de eventualele cheltuieli până la achitarea datoriilor din anul curent. 
Am mai repetat-o şi când am făcut acea rectificare în minus de 20%  că până în luna 
martie trebuie să avem un buget extrem de echilibrat, de aşa manieră încât din luna 
martie să nu avem o problemă cu cofinanţările care sunt minime de 2%, cu reparaţiile 
curente pe care o să le facem la primăvară, că avem străzi care nu sunt reparate. Nu am 
avut niciodată senzaţia, atunci când am avut-o am spus în mod direct, că sunt interpelat 
doar pe motive politice.  Sunt convins că cele mai multe sunt reale, dar în acelaşi timp 
nu pot să nu îi rog pe colegii mei să şi încerce să constate acele realităţi care se aduc în 
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faţa dvs. Cred că dvs. nu sunteţi unul dintre acei consilieri care aţi ridicat o problemă şi 
să nu fi fost reală. Ba, din contră, cred că aţi constatat-o singur fără să v-o aducă cineva 
la cunoştinţă la audienţă, de aşa manieră încât nu am avut niciodată o poziţie în care să 
vă solicit date în plus. Am punctat cu dl. Ştefârţă. Nici până astăzi nu îmi spune care 
este acel aviz de oportunitate care n-a fost semnat de şase luni de zile. 
     Dl. Marinescu Dorel: 
     Am şi eu câteva probleme de ridicat. Să încep cu cele de interes cetăţenesc. Cu ceva 
timp în urmă a fost ridicată problema căii de circulaţie pentru pietoni pe str. Bucura. Nu 
a fost făcut nimic deocamdată pe acea stradă, se circulă printre camioane, trebuie făcut 
un minim efort să găsim o variantă de trotuar. 
     O altă problemă se referă la cea pe care am ridicat-o şi mai devreme cu contractele 
de închiriere, respectiv cedarea folosinţei bunurilor închiriate sub diverse forme: 
subînchiriere, contract de asociere în participaţiune, orice altă formă.  Contractele sunt 
acorduri de voinţă ale părţilor. Părţile pot să se înţeleagă asupra clauzelor din contract. 
Nu zice nimeni ca aceste spaţii să nu fie total subînchiriate sau folosite sub aceste 
forme de transferare a dreptului de folosinţă. Totul este ca acest transfer al dreptului de 
folosinţă să se facă şi cu acordul celeilalte părţi contractante, respectiv a Consiliului 
Local. În aceste condiţii, pot fi subînchiriate aceste spaţii cu acordul prealabil al 
Consiliului local.  Dacă noi stabilim nişte criterii prin care se pot subînchiria, asocia în 
participaţiune, acest lucru se poate face. Putem să sporim chiar veniturile Consiliului 
Local, aprobăm subînchirierea dar mai luăm şi noi ceva la bugetul local. Cred că este o 
variantă care ar fi preferabilă, se sporeşte şi venitul la bugetul local, intră şi aceşti 
oameni care stau cu un drept mai mult inexistent  în legalitate. Eu cred că ar trebui avut 
în vedere şi să găsim o soluţie pentru a face acest lucru. 
     O altă problemă aş vrea să o ridic în ceea ce priveşte discuţiile avute ieri la comisia 
juridică şi cu colegii astăzi, privind avizele comisiilor.  Există o interpretare neunitară a 
regulamentului, respectiv dacă comisia dă aviz cu votul majorităţii membrilor comisiei 
sau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În statut la art. 47 este o prevedere foarte 
clară şi aş dori să fie interpretată unitar de toate comisiile.  Avizul comisiei se dă 
favorabil cu votul majorităţii  membrilor comisiei ceea ce înseamnă patru voturi din 
şapte. Dacă la comisie participă doar patru membri, înseamnă că este necesar votul 
unanim al tuturor membrilor comisiei pentru a da avizul favorabil. 
     Dl. Preşedinte: 
     Problema poate fi rezolvată prin răspunsuri acum din partea executivului, 
secretarului municipiului, dar pot face şi obiectul unei iniţiative pentru a fi aprobată în 
plen. 
        Dl. Viceprimar Dincă:                                            
        Str. Bucura înţeleg că este destul de îngustă dar în măsura în care este o soluţie de 
proiect, cu siguranţă va fi adoptată legat de căile pentru pietoni.  
     Contract de închiriere subînchiriere. Înţeleg că dvs. ne sugeraţi ca chiar în situaţia în 
care există clauza de interzicere a subînchirierii, dar avem o clauză în care se spune că 
modificarea contractului se face numai prin acordul părţilor, cel care vrea să 
subînchirieze, să  vină cu cerere şi în raport de aceasta, noi să hotărâm în cadrul 
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Consiliului Local.  Asta hotărâm noi care sunt condiţiile, dar ca şi procedură, cam aşa 
sugeraţi. 
     Vis a vis de avizele comisiilor, din punctul meu de vedere, este în regulă. Dacă vreţi 
să fie mult mai clar, modificăm regulamentul. Înţeleg că toată lumea este de acord. Aţi 
spus o chestie pe care s-o reţină toţi colegii la comisii, am reţinut-o şi o vom pune în 
practică întocmai. 
      Dl. Preşedinte: 
      Problema de regulament şi profit de faptul că prezidez  această şedinţă, i-aş ruga pe 
colegii care urmează pentru că dacă nu, o voi face când îmi va veni rândul, ca toate 
comisiile să-şi intre în atribuţiuni după regulament, pentru că la fiecare punct al ordinei 
de zi trebuie prezentat un raport al comisiei de specialitate şi acest raport este prezentat 
prin vocea preşedintelui, sau, în lipsa acestuia, a secretarului. 
     Dl. Ursu: 
      Acum două luni s-a votat de către consiliul de administraţie reînceperea lucrărilor 
de reabilitare şi canalizare în cart. Popoveni. Ţin să vă informez că nici la ora actuală 
constructorul nu a făcut absolut nimic în contextul în care iarna bate la uşă şi străzile 
din Popoveni arată ca după război. Dacă n-ar fi iluminat de stradă noaptea, ar fi un 
dezastru.   
     Mi s-a pus întrebarea de către cetăţenii din Romaneşti, când va începe canalizarea în 
Romaneşti, în contextul în care străzile din Romaneşti arată ca o hazna. Le-am spus 
oamenilor să nu mai arunce pe stradă mizeria şi au spus că nu vor mai arunca atunci 
când se va face canalizare.  
     Despre balta de la Romaneşti am mai vorbit, dar acum au ajuns oameni 
„întreprinzători” care au început să astupe şi să comercializeze terenul populaţiei rome. 
Se comercializează teren din balta de la Romaneşti fără acte.  Se construeşte fără acte. 
        Realizarea unei pieţe în cart. Romaneşti, dacă s-ar putea. Acest cartier este viciat 
de acest serviciu. 
     Prin bunăvoinţa executivului, s-a făcut reabilitarea str. Din Romaneşti: Odessa, 
Ipoteşti, Bihorului. O treabă extraordinară, în contextul în care niciodată nu s-a făcut în 
Romaneşti nimic. După acest lucru, Compania de Apă a venit, au început să facă nişte 
lucrări de introducere de contoare. S-a făcut şi asta, este o treabă bună, dar veniţi să 
vedeţi, după ce s-au băgat nişte bani, s-au aruncat nişte bani pentru reabilitarea acestor 
străzi, cu piatră, aşa cum s-a putut, veniţi să vedeţi cum arată ca după război. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
     Vreau să vă dau o veste bună cu privire la Popoveni. Guvernul României a 
suplimentat cu şase miliarde şi lucrările sper ca până în luna noiembrie să fie aproape 
de final. Oricum toate aceste lucrări provoacă neplăceri, dar, în acelaşi timp, 
constructorul este obligat să reabiliteze. În măsura în care se vor face legăturile, vor 
începe şţi reabilitările pe zona în care s-a lucrat. 
     Romaneşti – acest cartier a fost prins în master plan, începând cu anul viitor, în 
primăvară, imediat după ce se încheie cu zăoada şi se încheie şi cu licitaţiile şi toate 
celelalte proceduri, să se înceapă lucrările, nu numai în Romaneşti, şi în Bariera Vâlcii, 
şi în Făcăi şi în alte zone dintr-acestea mai puţin favorizate, datorită poziţiei pe care o 
au faţă de centrul Craiovei.  Balta Romaneşti, dl. Daici va merge acolo să vadă ce 
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construcţii provizorii sunt şi să luăm măsuri în acest sens. Cui această şedinţă de 
consiliu am votat prin rectificarea bugetară şi suplimentarea sumelor pentru cei de la 
Disciplina în construcţii cu un miliard şi jumătate, de aşa manieră încât să demolăm 
toate aceste construcţii ilegale, pentru că ajunsesem să constatăm că există diverse 
construcţii, dar că nu avem bani pentru demolare, şi acum am înlăturat acest 
impediment.  
     Piaţa Romaneşti este un lucru interesant acum să încercăm să identificăm şi un teren 
în acea zonă şi nu ar exista nici un impediment la acest capitol.  
     Vis a vis de lucrările făcute nu de Compania de Apă, cele mai multe lucrări le face 
Hidroconstrucţia pentru montarea de apometre, dacă ele sunt montate în totalitate, dl. 
Director Buruiană o să le atragă atenţia să reabiliteze zona, de aşa manieră încât să 
revină la situaţia avută înainte de a interveni acolo cu apometrele, iar aceste intervenţii 
cu apometre sunt absolut  obligatorii pentru că în Craiova  trebuie montate până la 
sfârşitul anului 22 mii de apometre. Ele reprezintă un lucru bun pentru Compania de 
Apă pentru că se reduc foarte multe pierderi şi cei care locuiesc la case înţeleg încet 
încet că nu mai trebuie să ude legumele şi fructele cu apa de la robinet, şi în felul acesta 
şi acele cheltuieli la pauşal care, până la urmă, duceau la diverse forme de  pierderi să 
se reducă foarte tare. În Bariera Vâlcii odată cu montarea apometrelor, am înţeles că a 
crescut presiunea la apă  pentru că s-a redus consumul, şi astfel lucrurile merg în 
direcţia bună, dar, în acelaşi timp îi cer d-lui director să fie atent la reabilitări pentru că 
am văzut că sunt mai multe observaţii în acest sens. După montarea apometrelor. 
Oricum am văzut un lucru bun pe care l-a făcut Hidroconstrucţia, faptul că într-un 
termen extraordinar de scurt, pe bulevardul care duce la Parcul Tineretului, bvd. Ştirbei 
Vodă, acolo unde au stricat începând de la intersecţia cu str. Râului, partea de trotuar, 
au reabilitat aproape integral, mai au puţin de lucru acolo, la aceeaşi calitate, pentru că 
au venit cu utilaje mari, puternice, grele, care  au rupt trotuarul şi în perioada 
următoare, după ce au încheiat această lucrare, s-au apucat de reabilitarea trotuarului pe 
banii lor, pentru că fiecare autorizaţie de spargere, prevede obligaţie de reabilitare pe 
banii celui care  sparge, a acestor spargeri. Sper ca în perioada următoare să stăm 
aproape de ei şi să reabilităm în condiţii cât se poate de bune toate străzile, după 
modelul pe care l-am văzut pe Ştirbei Vodă. Acolo chiar nu avem ce să reproşăm pe 
lucrarea făcută deja. Mai este foarte puţin şi o vor termina în curând. 
     Dl. Preşedinte: 
     Aş dori să ridic câteva probleme. Vreau să mulţumesc 100% Companiei de  Apă 
pentru răspunsul dat la interpelarea anterioară, dar mai ales pentru rezolvarea problemei 
care de fapt, aparţinea Hidcoconstrucţiei cu acel crater despre care probabil vă amintiţi, 
din Valea Roşie.  S-a rezolvat rapid după acea interpelare.De asemenea, vreau să 
mulţumesc Direcţiei de Patrimoniu pentru răspunsul elaborat la o altă interpelare care 
viza preluarea cinematografelor de către primăria Craiova, dar numai pentru răspuns, el 
fiind elaborat şi chiar laborios, documentat, însă nu şi pentru rezolvarea problemei.  
Am dedus din răspuns că a fost rezolvată problema la Curtea Constituţională şi  ca 
atare, cei care se împotrivesc să ne predea cinematografele, o vor face în continuare, 
atât cele două şi grădina, plus  intervenţia pentru Patria şi atunci departamentul juridic 
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aş ruga să intre în acţiune pentru obligaţia de a face, pentru că este o lege, este 
constituţională, şi noi trebuie să intrăm în posesia acestui patrimoniu.     
     O interpelare mai veche, am promisiunea d-lui Bordu, dar nu puteam să nu o ridic în 
plen să se consemneze oficial de acum patru luni, întrucât s-a citit o listă cu repararea 
străzilor aici şi n-am auzit să figureze şi ce am solicitat eu atunci, este vorba de Drumul 
Apelor şi că necesită o reparaţie. Dl. Bordu mi-a promis că rezolvă să pună nişte balast 
acolo, să  astupe gropile până când va reuşi şi acest cartier să vadă culoarea asfaltului 
aşa cum colegii de dincoace de calea ferată beneficiază. 
      Dl. Viceprimar Dincă:  
      Acel crater, m-am interesat pe deplin, nu arăta a crater, era o groapă săpată în mod 
corect, cu un scop bine determinat. Dacă vreţi să vorbim de gropi de acest gen, mai 
avem una aici la Ciupercă, la sensul giratoriu de la Ştirbei Vodă. M-am interesat de ce 
durează atât până se astupă, nu neapărat că nu au oameni, că nu îl astupă repede, trebuie 
să realizeze un număr de legături, de branşamente între mai multe puncte şi să încerce 
câteva chestii tehnice. Ei încearcă să vadă dacă reţeaua respectivă merge aşa cum a fost 
închsiă, apoi o închid, o astupă, lasă un cămin. Am văzut-o şi eu acum aproximativ 10 
zile şi am întrebat de ce nu se închide repede.  Trebuie să aşteptăm să se facă acele 
branşări în reţea, între conducte nu la persoane fizice, apoi după ce se fac aceste probe 
tehnice, se spune că totul este în regulă şi nu se mai intervine. Este posibil ca după ce se 
fac aceste probe tehnice să constate că trebuie să facă modificări. Din păcate este un 
inconvenient. 
     Legat de preluarea cinematografelor, am constatat acum două săptămâni când am 
avut ocazia să mă întâlnesc cu o parte din Guvernul României, cu o parte din 
preşedinţii de consilii judeţene şi de primari de municipii,  că această problemă este 
naţională. Predarea nu s-a făcut în nici o localitate. Discuţia a fost că cei din consiliul 
de administraţie de acolo se opun şi concluzia a fost că ar trebui să-i schimbăm pentru 
că încalcă legea, iar sub acest aspect  cred că în două trei săptămâni se va rezolva. Eu 
marţi am avut o întâlnire cu ministrul, din păcate nu am putut să mă duc pentru că erau 
trei şedinţe de comisii şi mai trebuiau pregătite câteva materiale şi vroiam să întreb cam 
când. Degeaba le facem plângeri că nu respectă legislaţia atâta timp cât nu ni le dau. 
Vroiam să văd o proiecţie, pentru că acum două săptămâni au spus că într-o lună 
rezolvă problema, dar nu la Craiova, la nivel naţional. Săptămâna viitoare   merg să văd 
poziţia.      
        Atunci când am citit această listă, este doar o primă parte, pentru că suntem în 
procedură pe anumite străzi pe care intervenţiile sunt foarte mici. Legat de Drumul 
Apelor, o să mai facem o încercare.                
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          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.09.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Constantin RĂDUCĂNOIU  Nicoleta Miulescu 
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 Tudosie Ramona 


