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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.04.2010 

 
 
 
 

  
 
 D-na Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi în unanimitate, deci şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
          Supun aprobării consiliului local controlul de legalitate pentru hotărârile adoptate 
în şedinţa ordinară din 25.03.2010 şi extraordinară din 06.04.2010. Au fost adoptate 42 
de hotărâri în ambele şedinţe, o singură hotărâre nu are încă controlul de legalitate. 
Cine este pentru aprobarea proceselor-verbale în această formă şi a raportului de 
legalitate? Votat cu unanimitate de voturi. 

     Dau cuvântul d-lui consilier Magla, pentru a prelua conducerea şedinţei. 
Dl. Preşedinte: 

        Bună ziua, doamnelor şi domnilor. Înainte de şedinţă colegii îşi exprimau 
încrederea că prezidând această şedinţă, o să fim operativi, nu vreau să-i dezamăgesc şi, 
ca atare, o să purcedem la derularea lucrărilor şedinţei. V-aş propune ca ordinea de zi 
de bază, cuprinzând un număr de 43 de proiecte de hotărâre, din care nu s-a retras nici 
unul, să v-o supun aprobării în bloc, urmând ca apoi, la dezbateri, la fiecare punct, la 
fiecare proiect, să dăm citire titulaturii acestuia ca să fim în cunoştinţă perfectă de 
cauză şi noi şi cei din sală la cele discutate.  
     Prin dispoziţia nr. 20761/23.04.2010, 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 29.04.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Craiova. 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:  
 

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 

mediu a municipiului Craiova, în anul 2009. 
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3. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind activitatea desfăşurată de 
Primăria Municipiului Craiova, în anul 2009. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru propunerile de 
reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei măsuri în domeniul  salarizării  
personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova, dl. 
Mărinică Dincă, de a susţine şi vota ordinea de zi a Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 03.05.2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de desfăşurare a 
activităţii de administrare şi exploatare a terenurilor şi bazelor sportive care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova”. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare la concursul 
organizat în luna mai, pentru ocuparea postului de director general al Regiei 
Autonome de Transport Craiova.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat 
pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Teatrul Liric „Elena Teodorini” 
Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
investiţia:“Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin înfiinţarea 
unei reţele de monitoare urbane în municipiul Craiova”. 

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

17. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Brestei. 
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18. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Brazda-Baba 
Novac. 

19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este 
amplasată o  construcţie provizorie, cu destinaţia de garaj. 

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

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, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.3/1997 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti, având ca obiect exploatarea în comun a 
unor mijloace de publicitate pe domeniul public al municipiului Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.4 bis/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti, având ca obiect având ca obiect 
exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul public al 
municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.34124/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Stroe 
Ioana, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat 
în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.34010/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Giurgiulescu Elena, având ca obiect având ca obiect spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Constantin 
Gherghina, nr.62. 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.35703/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Gavrilescu Mariea, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, Aleea Duiliu Marcu, nr.16 
(Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.9. 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Cristian Tell, nr.6. 
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30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului din cadrul 
complexului sportiv „Stadion Ion Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, str. 
Râului, fără număr. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii studiului de evaluare a terenului 
aflat în administrarea Şcolii nr.32 “Alexandru Macedonski”, din municipiul 
Craiova.   

32. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, către  S.C. GDF 
SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a două terenuri aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în imediata apropiere a intersecţiei str.Ion 
Creangă – str.Şerban Vodă, respectiv intersecţiei str.Nicolae Iorga – str.Rovine. 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
asupra unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.99/2010 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal privind reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona str.Deceneu, în vederea supraetajării 
unui imobil, de la regim de înălţime D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul 
Craiova, str.Deceneu, nr.93. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, 
Aleea 2 Cantonului, nr.57 C. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare aliniament construit şi condiţii de construire, în condiţiile păstrării 
tramei stradale, conform Planului Urbanistic Zonal - zona George Enescu, sector 
GE 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.139/1997, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1E, cu 
destinaţia de fast – food, în municipiul Craiova, str.Opanez, nr.24 A. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zona cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str. Carpenului, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Carpenului, nr.23 C. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
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Urbanistic General zona str.Ştefan cel Mare, în vederea consolidării, supraetajării 
şi schimbării de destinaţie a unui imobil, din locuinţă, în spaţii comerciale şi 
birouri, în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.125. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General zona - str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, în vederea construirii 
unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, în municipiul Craiova, str.Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, nr.52. 

43. Proiect de hotărâre privind susţinerea, de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a demersului Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, pe lângă Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru a fi declarată instituţie de cultură de 
importanţă naţională. 

                     Iniţiator, 
                                                                                             Consilier municipal, 
                                                                                 Bianca Maria Carmen PREDESCU 

 
     Cine este pentru ordinea de zi în bloc cu cele 43 de puncte? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
     Peste ordinea de zi mai aveam două puncte, dintre care unul este retras şi încă un 
proiect care chiar îmi aparţine, pe care am să vi-l supun la vot.  

 
      Peste ordinea de zi: 
 
     1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Instituţiile de învăţământ superior publice sau private 
acreditate din România. Votat cu unanimitate de voturi. 
       
 

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

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 

mediu a municipiului Craiova, în anul 2009. 
3. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind activitatea desfăşurată de 

Primăria Municipiului Craiova, în anul 2009. 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru propunerile de 

reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ din municipiul Craiova. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei măsuri în domeniul  salarizării  

personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului Craiova, dl. 
Mărinică Dincă, de a susţine şi vota ordinea de zi a Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 03.05.2010. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de desfăşurare a 
activităţii de administrare şi exploatare a terenurilor şi bazelor sportive care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova”. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare la concursul 
organizat în luna mai, pentru ocuparea postului de director general al Regiei 
Autonome de Transport Craiova.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat 
pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Teatrul Liric „Elena Teodorini” 
Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
investiţia:“Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin înfiinţarea 
unei reţele de monitoare urbane în municipiul Craiova”. 

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

17. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Brestei. 

18. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenului care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Brazda-Baba 
Novac. 

19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este 
amplasată o  construcţie provizorie, cu destinaţia de garaj. 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.04.2010                                                                  7                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova. 

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, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.3/1997 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti, având ca obiect exploatarea în comun a 
unor mijloace de publicitate pe domeniul public al municipiului Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.4 bis/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti, având ca obiect având ca obiect 
exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul public al 
municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.34124/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Stroe 
Ioana, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat 
în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.34010/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Giurgiulescu Elena, având ca obiect având ca obiect spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Constantin 
Gherghina, nr.62. 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.35703/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Gavrilescu Mariea, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, Aleea Duiliu Marcu, nr.16 
(Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.9. 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Cristian Tell, nr.6. 

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii studiului de evaluare a terenului 
aflat în administrarea Şcolii nr.32 “Alexandru Macedonski”, din municipiul 
Craiova.   

32. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, către  S.C. GDF 
SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a două terenuri aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, situate în imediata apropiere a intersecţiei str.Ion 
Creangă – str.Şerban Vodă, respectiv intersecţiei str.Nicolae Iorga – str.Rovine. 
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33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
asupra unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.99/2010 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal privind reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona str.Deceneu, în vederea supraetajării 
unui imobil, de la regim de înălţime D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul 
Craiova, str.Deceneu, nr.93. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, 
Aleea 2 Cantonului, nr.57 C. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare aliniament construit şi condiţii de construire, în condiţiile păstrării 
tramei stradale, conform Planului Urbanistic Zonal - zona George Enescu, sector 
GE 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.139/1997, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1E, cu 
destinaţia de fast – food, în municipiul Craiova, str.Opanez, nr.24 A. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zona cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str. Carpenului, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Carpenului, nr.23 C. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General zona str.Ştefan cel Mare, în vederea consolidării, supraetajării 
şi schimbării de destinaţie a unui imobil, din locuinţă, în spaţii comerciale şi 
birouri, în municipiul Craiova, str.Ştefan cel Mare, nr.125. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General zona - str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, în vederea construirii 
unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, în municipiul Craiova, str.Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, nr.52. 

43. Proiect de hotărâre privind susţinerea, de către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova a demersului Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, pe lângă Ministerul 
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Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru a fi declarată instituţie de cultură de 
importanţă naţională. 

44.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Instituţiile de învăţământ superior publice sau private 
acreditate din România. 

                   
 
 
 

1. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Radu Marin: 
     Spre surprinderea mea plăcută foarte mulţi cetăţeni din municipiul Craiova sunt 
interesaţi la modul pozitiv despre HCL 319/2009. Este un lucru extraordinar că ei se 
interesează. Fac un apel către executiv şi către toţi şefii de servicii, să ducă la 
îndeplinire această hotărâre pentru că este extrem de importantă. 
     Dl. Viceprimar Dincă dacă îmi poate spune ceva, sunt mulţi în sală aici, despre 
reabilitarea străzilor Craioviţa şi Grigore Alexandrescu. 
     A treia problemă se referă la comitetele consultative care sunt foarte benefice pentru 
primărie, pentru consiliul local şi membrii lor doresc legitimaţii ca să poată să-şi 
desfăşoare activitatea în condiţii destul de bune.  
     Foarte mulţi cetăţeni din Craiova fac diverse intervenţii la primărie şi primesc 
răspunsuri şi fac din nou şi primesc alte răspunsuri. Sunt nemulţumiţi că de multe ori 
răspunsurile se bat cap în cap.  Cred că n-ar fi rău ca cei care sunt implicaţi şi dau 
răspunsuri, şefii de servicii, diverşi funcţionari ai primăriei, să stea de vorbă cu 
cetăţeanul respectiv să-l facă să înţeleagă, să nu bată toată ziua scările primăriei, să 
primească azi un răspuns şi peste o lună alt răspuns.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la HCL 319/2009 şi dl. Magla era foarte bucuros că este iniţiatorul acestei 
hotărâri, este clar că din ce în ce odată cu trecerea timpului, ea se va aplica din ce în ce 
mai bine şi mai eficient. 
     Legat de cele două străzi, Craioviţa şi Grigore Alexandrescu, după cum ştiţi, 
campania de reabilitare a străzilor, a început acum aproximativ o lună de zile, ea va 
continua încă 10 – 15 zile şi  acele două străzi vor fi reabilitate, aţi văzut că am luat 
străzile cele mari, circulate, şi acum începem cu cele mai mici. La şedinţa anterioară am 
discutat de Brestei şi de Râului, au suportat corecţiile necesare şi în momentul de faţă 
sunt două străzi practicabile, iar ieri s-au apucat de Brazda lui Novac, una dintre 
străzile importante, bucata de Brazdă între Amaradia – Vulturi care necesita nişte 
reabilitări, iar în zilele următoare vor merge şi pe aceste străzi.  
     Legat de comitetele cetăţeneşti şi de legitimaţii, legitimaţii de membri ai comitetelor 
cetăţeneşti cu siguranţă putem elibera.  Alt tip de legitimaţii este mai greu.  
     Raportat la răspunsurile contradictorii, cu siguranţă că dacă avem asemenea 
răspunsuri, persoana în cauză ar trebui să facă o sesizare la primărie şi să le depună pe 
cele două pentru că cine face asemenea răspunsuri, trebuie să-şi asume întreaga 
responsabilitate şi eventual  să fie sancţionat în măsura în care a greşit.  
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     Dl. Pîrvuleasa: 
     Este vorba despre marcajele acestea pietonale din municipiul nostru. Unele dintre 
ele, probabil aţi sesizat şi dvs, chiar au dispărut şi este bine să le refacem fiindcă se 
crează tensiuni între traficul auto şi cel pietonal. Şi aşa circulaţia în Craiova pe unele 
locuri lasă de dorit. 
     O altă problemă, este vorba de tronsonul de drum de la Troaca  care a rămas nefăcut 
şi v-aş ruga insistent să-l refacem fiindcă cetăţenii de acolo chiar nu mai au 
posibilitatea să vină în oraş fiindcă în urma zăpezii şi iernii, nu se mai poate circula pe 
el.  
     O ultimă problemă. Este a doua oară când revin asupra ei. Este vorba despre blocul 
acela de la Kubil, bl. 21A, vreau să vă zic că în urma executării construcţiei, topometria 
terenului lasă de dorit. Chiar  s-a creat în spate pentru cine vrea să vadă, un lac de peşte. 
Nu se poate circula şi cetăţenii de fiecare dată îmi atrag atenţia.  Este bine să facem şi 
să ne ţinem de cuvânt.  
     Mai am câteva probleme şi îîn special la parcările auto, am înţeles că în municipiul 
Braşov şi Timişoara chiar există un model destul de elegant. Eu am contactat şefii de 
departamente din primărie şi  sper să le rezolve. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Marcajele pietonale cu siguranţă că vom începe o campanie de reabilitare a acestor 
marcaje imediat după ce vom termina cu perioada de reabilitare a străzilor pentru că nu 
este normal să începem marcarea unor străzi care urmează ulterior să fie reabilitate. 
     La Troaca şi la blocul din spate de la Kubik cu siguranţă că vor merge dl. Bordu la 
Troaca şi d-na Motocu la Kubik, să vedem care este situaţia pentru că dacă există doar 
o problemă legată de topometria terenului aceasta cred că poate fi foarte repede 
rezolvată, mai ales că în zona respectivă sunt suficiente amenajări şi pot fi legate acele 
amenajări ale teritoriului. Vă mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
     Sunt câteva probleme a căror ordine de prezentare este aleatorie şi mă adresez mai 
întâi executivului cu o chestiune care a fost invocată de 4 dintre cei înscrişi la audienţe . 
Am avut audienţă sâmbătă, săptămâna trecută, ca atare chestiunile sunt de actualitate şi 
nu ştiu dacă au fost rezolvate între timp. Aceste persoane  invocă faptul că în ultima 
vreme, mai precis dânşii spun, de când dl. Somonon nu mai este în exerciţiul funcţiei 
de primar, în privinţa înscrierii la audienţe se crează o selecţie. Adică personalul din 
cadrul executivului doreşte şi le cere să spună în amănunt toate problemele pe care le 
au de invocat, încearcă ei să rezolve pe loc aceste chestiuni, refuzând înscrierea la 
audienţe, condiţie în care aceste persoane nu mai ajung să poarte un dialog direct cu 
unul dintre viceprimari în această funcţie sau cu cel care ţine locul de primar. Sunt 
nemulţumiţi şi dacă lucrurile stau aşa, nu este corect. 
     A doua problemă în continuarea celor arătate de dl. Pîrvuleasa anterior, legat de 
marcaje, sunt marcaje, s-a răspuns în parte anterior  de dl. Viceprimar Dincă, sunt 
marcaje pentru străzi la care se lucrează în continuare, dar sunt străzi unde aceste 
lucrări s-au terminat de mult şi marcajele sunt inexistente. Foarte aproape de noi, 
mergând de la Judecătorie spre Calea Bucureşti, sunt marcajele vechi care arată traseul 
străzii, ori configuraţia acesteia s-a modificat în urma demolărilor, iar eu acum am să 
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pun în discuţie o problemă foarte importantă. Am văzut că în ultima vreme, şi am fost 
sesizaţi în mass media cu accidente mortale care s-au produs pe trecerile de pietoni, în 
alte oraşe, dar şi în Craiova.  Este situaţia unei treceri de peitoni care se află pe bvd. N. 
Titulescu în sensul de mers dinspre Billa spre centru, în zona semaforului, zonă 
cunoscută de craioveni „La geamuri”. În acea zonă ai la semafor o trecere de pietoni 
marcată cu zebră,  cred că la 5-10 m după această trecere de pietoni, mai este o a doua 
trecere de pietoni care are doar un indicator „trecere de pietoni”. În momentul în care 
maşinile stau la stop, oamenii se pot înscrie în traversare. Este o situaţie la care eu 
personal am fost angrenată, de aceea o şi spun.  O persoană s-a angajat la trecerea 
dinspre staţia de tramvai spre trotuar în ultima secundă a timpului de culoare verde 
pentru pietoni, s-a schimbat culoarea semaforului, maşinile s-au angajat în rulare.  Eu 
eram a doua maşină. Dacă maşina din faţă ar fi plecat în trombă, nu ar fi avut 
posibilitatea să oprească exact în faţa acelui om care s-a angajat în traversare şi astfel, 
un accident mortal se întâmpla. Eu cred că acel marcaj trebuie eliminat atâta timp cât 
este riscul să se producă şi altă dată, de n ori, astfel de situaţii care au efectul arătat.  
     O altă problemă este aceea a unor lucrări începute, chiar şi în stadiul de proiect şi 
nefinalizate în ultimele luni. Persoanele înscrise la audienţe, două dintre ele, invocă 
aceeaşi problemă şi anume stadiul proiectului de extindere la cimitirul Ungureni.  Este 
o lucrare începută şi în ultimele patru luni nu s-a mai făcut nimic la această lucrare. 
     Acum am să invederez o chestiune foarte importantă. La audienţe a venit dl. Dogaru 
Dumitru, preşedintele asociaţiei de proprietari de la blocurile din zona aeroport, blocuri 
foste MapN. Este o persoană în care trebuie să avem toată încrederea având în vedere 
funcţia anterioară de comandant de bază aeronautică. Mi-a lăsat toate actele, toate 
contractele, toate dispoziţiile, un set de planşe foto, am fost şi personal ca să văd dacă 
situaţia este aceasta  şi cele invocate ca stare de fapt se confirmă, iar în aceste condiţii 
având în vedere că proiectul de execuţie pentru reabilitare început cu SC Vego  SRL, 
nu a fost terminat, că toate lucrările pentru cele 100 de apartamente, nici una nu este 
executată corect, iar pe categorii de lucrări, acestea doar în proporţie de 50%  au fost 
executate,  că pentru toată lucrarea banii au fost daţi atât de către primărie cât şi de 
guvern în cota alocată pentru SC Vego  că în ultimele luni s-a sistat execuţia cu această 
societate, dispunându-se probabil, rezilierea actului, nu cunosc, nu am acest act, 
consider că din punctul de vedere al Consiliului Local este necesar să avem un raport şi 
un răspuns scris cu privire la acest proiect şi derularea lui. Mai exact, dacă au fost 
solicitate penalităţi şi alt mod de despăgubire pentru prejudiciul cauzat, dacă a fost 
retrasă suma dată atât de primărie, cât şi de guvern către SC Vego pentru modul total 
defectuos în care şi-a realizat lucrarea pe care o câştigase prin licitaţie sau care este 
situaţia, pentru că nu se poate să cheltuim bani către persoane din domeniul 
construcţiilor care cu multă nepricepere, ca să nu folosesc alt termen, se angajează în 
acest sens. Sunt bani mulţi în joc şi nu putem să-i aruncăm.  
     Dl. Viceprimar Dincă:     
     La selecţia la audienţe, au vă spun că în această săptămână am avut 25 de persoane 
la audienţe. Cu siguranţă că dacă vine vreo persoană şi întreabă ce soluţie s-a dat la o 
cerere formulată şi se prezintă cu dovada de înregistrare, este firesc, este într-o 
normalitate absolut totală, cel care este la ghişeu să se intereseze dacă documentul 
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respectiv i-a fost eliberat sau nu, iar dacă a existat vreo cenzură eu cred că colegii de la 
relaţii publice o să revină asupra acestui aspect. Repet, nu cred că au ţinut dumnealor 
audienţe ci pur şi simplu au vrut să ajute pe cineva să-i găsească o soluţie. 
     Legat de marcaje, vreau să vă spun că pe A.I. Cuza, din câte reţin eu,  la sfârşitul 
lunii noiembrie a fost terminată lucrarea. Ea încă va mai trebui să suporte nişte 
intervenţii, pentru că a fost realizată când s-a pus zăpada, va fi marcată str. A.I. Cuza de 
la Judecătorie spre Mc Donald's . Repet, cred că acest marcaj, nu ar trebui făcut pentru 
că o stradă este terminată, dar mai sunt două săptămâni până încheiem această activitate 
de reabilitare a străzilor, după care vom trece cu marcajele pe toate străzile. Este 
normal să o luăm din centrul oraşului sau din zonele în care sunt străzile deja realizate. 
     Legat de un eventual accident şi de desfiinţarea marcajului de pe Nicolae Titulescu, 
cu siguranţă că d-na Motocu şi-a notat şi odată cu întrunirea comisiei în care vine şi 
poliţistul de la circulaţie, să se facă o asemenea propunere. Vom vedea dacă are vreo 
obiecţiune, dacă nu, se va desfiinţa acel marcaj.  
     Cu privire la cimitirul Ungureni, cred că dl. Ion Petre ar trebui să ne dea mai multe 
detalii acum, şi îl rog frumos să ne spună exact care este stadiul lucrărilor şi dacă vor 
continua şi când. 
     Dl. Ion Petre: 
     Este în derulare procedura pentru licitaţie pentru proiectul tehnic. În momentul când 
va avea loc licitaţia, se va stabili cine întocmeşte acel proiect tehnic şi urmează execuţia 
în perioada următoare.    
     Dl. Viceprimar Dincă:      
     Legat de reabilitarea blocurilor de la aeroport, cred că am avut trei întâlniri cu 
preşedintele asociaţiei de proprietari  şi nu mă înşel dacă vă spun că şi dl. Primar a avut 
una sau două întâlniri cu dumnealui, au fost şi cei de la direcţia de specialitate, dl. 
Bordu, dirigintele de şantier, s-au purtat discuţii, de atunci se dorea o reziliere a 
contractului, noi am sperat că îl va realiza. Eu îl rog pe dl. Bordu să spună acum şi care 
este stadiul lucrărilor şi ce plăţi s-au făcut, în ce cuantum, de unde, pentru că erau trei 
coplatnici acolo: statul român prin Ministerul Dezvoltării, Consiliul Local Craiova şi 
asociaţia de proprietari beneficiară a lucrării şi cred că trebuie să ne lămurească câţi 
bani s-au luat de la fiecare  dintre cei trei coplatnici.  
     Dl. Director Bordu: 
     Contractul care a fost încheiat cu firma Vego Mags să realizeze lucrările de 
reabilitare a blocurilor de la aeroport,  n-a fost realizat conform condiţiilor din caietul 
de sarcini, drept pentru care noi am declanşat procedura de a-l acţiona în instanţă pentru 
recuperarea sumelor şi penalizarea pe perioada când deja contractul a expirat şi el nu l-
a realizat, deci nu a respectat condiţiile contractuale, dar penalităţile consemnate în 
cuantumul  devizului general nu ne asigură suma necesară drept pentru care pentru 
diferenţa respectivă, îl vom acţiona în instanţă. Noi am prevăzut pentru acest an şi este 
prins în bugetul de venituri şi cheltuieli la capitolul programe de investiţii, lista de 
investiţii, diferenţa de sumă şi devizul general care este necesar pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor respective. Acum suntem în perioada în care noi vom scoate la 
licitaţie execuţia lucrărilor rămase nefinalizate. Probabil într-o lună de zile se va 
termina toată procedura şi  vom desemna firma care va continua să execute lucrările, 
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respectiv vom continua şi procedura de penalizare în continuare şi de recuperare a 
sumelor care nu asigură valoarea din penalităţi pe perioada respectivă. 
     D-ra Predescu: 
     Sunt termene procedurale pentru această licitaţie, dar eu consider că trebuie 
respectate la minimul legal prevăzut pentru că acelor oameni le plouă în casă, mai 
multe familii au avut în casă scurt circuit datorită plafonului impregnat cu apă  pe unde 
trec liniile de alimentare cu energie electrică, este o situaţie absolut particulară  situaţia 
dânşilor. 
     Dl. Bordu: 
     Noi am urgentat cât am putut posibil, cât ne-a permis legislaţia în vigoare de a 
finaliza cât mai repede procedura şi de a termina cel puţin învelitoarea cu burlane, cu 
jgheaburi ca să nu mai plouă în casă. Responsabilitatea, ceea ce decurge din pagubele 
aduse fiecărui apartament, din reaua credinţă pe care a dovedit-o acest constructor, îi 
revine în totalitate.  Noi ne-am asociat cu asociaţiile de locatari astfel încât să fim şi noi 
parte la recuperarea pagubelor respective.    
     Dl. Preşedinte: 
     Dl. Preşedinte al asociaţiei vrea să ia cuvântul. Consult colegii. Sunteţi de acord cu 
intervenţia dumnealui? Cine este pentru? Votat cu 9 voturi pentru. Nu se poate. 
Regulamentul prevede orice astfel de intervenţie să fie supusă votului consilierilor. Vă 
rog să fiţi înţelegător. 
     D-na Secretar: 
     Ce rezolvaţi  în şedinţă? D-ra Bianca a cerut un raport. Îl întocmim şi vi-l 
prezentăm. Îl invitaţi la comisii, staţi de vorbă şi după aceea dispuneţi.   
     Dl. Albăstroiu: 
     Am câteva probleme, încerc să fiu foarte scurt să nu iau din timpul celorlalţi colegi 
ai mei. Este vorba de intersecţia din Romaneşti de la staţia peco unde foarte mulţi 
cetăţeni se plâng că acolo este un haos în circulaţie şi doresc să se afle care este situaţia 
staţiei peco pentru că nu mai funcţionează ca staţie peco, deci nu mai are obiectul de 
activitate pe care îl avea până acum, şi acum se fac tranzacţii cu lemne de către diverşi 
privaţi. Ar dori dumnealor să se facă un sens giratoriu acolo sau o semaforizare, pentru 
că, ştiţi bine, pe Râului se circulă foarte mult, dinspre Făcăi la fel, dinspre Podari la fel, 
deci ar dori să facem toate demersurile posibile pentru a se executa un sens giratoriu. 
     A doua problemă, referitor la ce a spus şi colegul meu Pîrvuleasa, este vorba de 
tronsonul de pe str. Brezei între cart. Cernele şi Troaca trebuie efectuat, nu ştiu, poate 
dânsul ştie alt tronson.  Astă toamnă ştiu că s-a băgat autogrederul pe această porţiune, 
s-a compactat, dar  în decursul iernii, zăpadă multă, ploi multe, sunt numai gropi.  
     O altă problemă, este vorba  despre toate problemele pe care le punem în această 
şedinţă de consiliu. Am vrea să primim şi noi din partea şefilor serviciilor din primărie 
un răspuns scris, cu termene, când se execută, ce se execută, dacă este programat sau 
nu, pentru că de multe ori rămâne scris în procesul verbal şi doar atât. 
     Dl. Viceprimar Dincă:     
     Vis a vis de staţia peco de la Romaneşti o să facem o verificare cine vinde acolo 
pentru că nu este un loc public unde să se facă vânzarea de lemne de foc. Legat de 
staţie, o să vedem care este regimul juridic al terenului de acolo, iar cu privire la 
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sistematizarea traficului, ştiu că s-a schimbat acum vreo două luni prioritatea de 
acordare, trecere de drum cu prioritate şi, într-adevăr, au existat ceva dificultăţi în 
traficul respectiv. Este clar, peste tot în lumea civilizată a început să se renunţe la 
semafoare şi, mai mult, pentru fluidizare, să se intervină cu sensuri giratorii. Aţi văzut 
şi în Craiova că ele şi-au produs eficienţa, posibilitate până la momentul la care se fac 
documentele pentru că este nevoie şi de aviz de la poliţie, şi de un proiect tehnic, aşa că 
cea mai bună soluţie ar fi un sens giratoriu în această intersecţie, pentru că, pe lângă 
faptul că se iese pe două benzi din Craiova şi se intră pe două benzi, avem două 
drumuri foarte importante şi extrem de circulate, unul spre Băileşti şi Calafat, celălalt 
spre Bechet.   
     Vis a vis de strada Brezei, acelaşi răspuns. 
     Dl. Preşedinte: 
     Mă văd obligat să fac o foarte scurtă precizare. Este un ansamblu foarte larg de 
probleme pe care dvs. le ridicaţi. Am rugămintea ca în cazul în care ele nu pot primi un 
răspuns sau o rezolvare ideală, punctuală în momentul acela, orice alte discuţii suscitate 
care necesită nenumărate explicaţii, intervenţii, să uzităm de celelalte forme legale.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Aveţi un PUZ pe care primăria l-a comandat către Proiect Craiova  referitor la zona 
ANL, Romaneşti, Parcul Romanescu, care este gata, este depus de mult timp la 
primărie. Rugămintea mea este să-l puneţi pe ordinea de zi pentru că sunt oameni care 
au construcţii făcute în zonă ilegal şi în urma acestui PUZ  vor intra în legalitate şi alţii 
care doresc să construiască conform noului PUZ care este făcut şi nu pot să o facă 
pentru că documentaţia nu este aprobată.  Eu mi-am aruncat privirea peste acest PUZ 
este făcut de un urbanist profesionist, bun şi este corect întocmit. 
     Primăria are în posesia ei un anumit număr de monumente pe care nu le pune în 
operă. Este monumentul demolat de la 1907 din faţa Parcului Romanescu, mai există o 
statuie numită „Calul Înaripat” care este în custodia d-lui Popeci, mai sunt şi altele. 
Craiova este un oraş sărac în monumente. Încercaţi să le găsiţi amplasamente şi să le 
valorificăm corespunzător. Este păcat că nu avem respect pentru astfel de  opere de 
artă. 
     Dacă tot se termină acţiunea de plombare a străzilor în 10 zile aruncaţi-vă o privire 
şi peste cart. Făcăi care arată jalnic. 
      Dl. Viceprimar Dincă: 
      Via a vis de PUZ-ul enunţat, eu l-am pus pe ordinea de zi, ce-i drept peste ordinea 
de zi şi discuţiile de la comisia de urbanism au fost destul de aprinse, mai ales că nu au 
putut să-l vadă în totalitate şi nu suntem ca dvs. de specialitate. Eu cred că este un lucru 
extraordinar de bun, discuţii au fost pertinente  acolo, s-a hotărât să se mai discute pe el 
pentru a vedea în totalitate. Cred că dacă această zonă a stat atâta timp fără un PUZ, 
cred că merită în momentul de faţă un PUZ bun şi foarte bun şi cred că ar trebui să fim 
toţi de acord cu acest lucru şi atunci am încercat să le las colegilor răgazul necesar 
pentru a studia acest PUZ  ulterior să nu mai existe nici o obiecţiune şi vă rog în sensul 
acesta, dacă eraţi prezent la acea şedinţă poate ne dădeaţi mai multe detalii, mai multe 
informaţii, aveaţi puncte de vedere pertinente şi cred că la următoarea şedinţă veţi fi 
prezent şi ne vom lămuri pe deplin. 
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     Legat de cele două monumente, vreau să vă spun că am avut discuţii încă de acum 
două săptămâni legate de „calul înaripat”. Încercăm să-l punem undeva într-o zonă 
circulată şi de intrare în oraş. Nu spunem încă unde anume pentru că studiem mai multe 
zone, şi încercăm să-l punem să fie vizibil de la o distanţă foarte mare în aşa fel încât să 
nu ne speriem când ajungem lângă el. Să fie extrem de vizibil şi pentru cei care intră în 
oraş, dar şi pentru cei care ies din oraş, la  o distanţă mare. 
     Legat de monumentul de la 1907, din păcate nu ştiu care mai este starea lui tehnică, 
starea lui naturală. Să găsim un loc şi să-l montăm.  
     Dl. Preşedinte: 
     Eu o să vă susţin total în demersul cu valorificarea monumentelor. Îmi permit să vă 
aduc aminte că în urmă cu 3 – 4 şedinţe am propus şi o personalizare pe cât posibil a  
tuturor giratoriilor intersecţiilor, şi nu reţin să fi fost dvs. aşa de incisiv în a mă susţine, 
dar eu vă susţin. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Îmi cer scuze şi vă promit că vă voi susţine cu trup şi suflet. 
     Dl. Cherciu: 
     Mă voi referi la o problemă cunoscută şi arhidiscutată în Consiliul Local, în mass  
media locală şi în rândul cetăţenilor, anume problema stringentă a câinilor vagabonzi. 
Fac acest lucru pentru că, deşi, cum spuneam, am discutat de foarte multă vreme  
această problemă, suntem toţi conştienţi că a devenit o problemă extraordinar de critică, 
nu am întreprins măsuri concrete în această direcţie.   Pe de altă parte, eu cred că este o 
iluzie că putem să ne aşteptăm  în viitorul apropiat la  modificarea legislaţiei care să 
permită în viitorul apropiat rezolvarea problemei prin eutanasiere. Deşi se discută în 
mass media centrală acum acest proiect, eu am dubii că va fi vreodată adoptat de 
parlament atâta vreme cât el încalcă legislaţia europeană. Acesta este motivul pentru 
care cred că trebuie să găsim nişte măsuri locale şi să trecem de urgenţă la 
implementarea lor. În acest scop solicit ca în viitorul apropiat să ne aşezăm la aceeaşi 
masă reprezentanţi ai executivului, membri ai Consiliului Local şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor de protecţia animalelor pentru a discuta pe marginea unui plan de măsuri 
care, chiar, dacă îmi permiteţi, o să vi-l fac cunoscut  ca o schiţă. Acest plan de măsuri 
eu l-am discutat acum mai bine de un an de zile chiar cu două asociaţii reprezentative 
de protecţia animalelor. Dânsele au fost destul de binevoitoare de acest proiect. Eu le-
am solicitat însă, să mă sprijine cu o documentaţie pentru adoptarea acestei hotărâri şi 
nu vă ascund că din acel moment pe respectivele asociaţii nu le-am mai văzut decât la 
televiziune, chiar invocând că nimeni din consiliu nu încearcă să găsească o soluţie. 
Asta este o altă problemă, n-o să mă refer la ea şi în continuare decât  voi schiţa acele 
măsuri pe care vi le propun ca această ipotetică comisie mixtă să le  aibă în vedere. 
     Prima măsură este o măsură de ordin imediat. Am mai menţionat-o şi în alte şedinţe, 
este o măsură care, zic eu, se poate foarte uşor pune în practică, anume schimbarea 
modalităţii de prindere a câinilor vagabonzi. Serviciul de Ecarisaj să renunţe la 
modalitatea actuală, oarecum barbară de prindere prin alergare şi cu laţuri şi să folosim 
în acest scop tranchilizante care sunt special destinate acestui scop.  Menţionez că 
asociaţiile de protecţia animalelor capturează aceste animale prin această metodă cu 
marele avantaj că nu vom mai asista la acele scene în care câinii aleargă disperaţi 
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printre blocuri, fac zgomot şi iubitorii de animale simt nevoia să ia atitudine. Ca măsură 
de perspectivă, vă reamintesc propunerea pe care am avut-o anume legată de instituirea 
unei taxe de 1 leu care să fie asociată taxei actuale de salubritate în valoare de 4 lei, 
încât toţi cetăţenii Craiovei lunar să suporte această sumă. Prin această măsură s-ar 
asigura colectarea unei sume în jur de  2,4 miliarde lunar, practic într-o lună am putea 
să colectăm jumătate din tot bugetul anual pe care noi l-am alocat acestei activităţi, 
sumă care urmează să primească mai multe destinaţii. Pe de o parte măsuri imediate, 
măsuri curente, pe care le voi enumera, pe de altă parte această sumă sau o parte din 
această sumă să constituie venituri care să ne permită eventual restituirea unui credit 
angajat în vederea construirii unui adăpost. Din sumele colectate  am putea face 
sterilizarea totală şi obligatorie a tuturor câinilor aflaţi atât în proprietatea persoanelor 
particulare cât şi a câinilor fără stăpân. Evident, aici nu mă refer la câinii de rasă şi 
câinii înregistraţi la asociaţiile chinologice.  Crotalizarea cu număr unic a fiecărui astfel 
de câine  cu introducerea simultană a unei baze de date însoţită de fotografia câinelui 
respectiv. Veţi vedea că această crotalizare cu număr unic, înserierea câinilor îşi va 
avea un pic mai târziu anumite explicaţii. Construirea de adăposturi, inclusiv adăposturi 
individuale la nivel de asociaţie de locatari, evident, cu acordul asociaţiei respective şi 
construirea unui  adăpost de mari dimensiuni. Aceste măsuri au mai fost discutate şi 
propuse. Eu aş adăuga încă una, zic, destul de  interesantă, anume cointeresarea 
persoanelor  proprietare de imobile de tip casă   în adoptarea câinilor fără stăpân, 
anume  să oferim nişte facilităţi legate de impozitul pe clădiri în sensul reducerii între 5 
şi 10% acelor persoane care  urmează să adopte de la adăpostul construit unul sau doi 
câini. În acest fel putem să asigurăm găzduirea acestora, evident prin înseriere, deci 
urmărirea efectivă a câinelui, putem să identificăm cazurile în care ei ar fi eliberaţi din 
nou în stradă şi să aplicăm amenzi şi să solicităm rambursarea cotei de impozit redus.  
Discuţiile pot fi multe şi sunt convins că în cadrul acelei comisii care propun să o 
instituim, vom găsi soluţii concrete şi imediate. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Vis a vis de legislaţia care este posibil să se schimbe, eu am mare încredere, am 
văzut din ce în ce mai multe persoane, mai ales dintre cei din parlament, care şi-au dat 
seama că legislaţia actuală ne pune să alegem între om şi câine. Practic, eu am mai 
spus-o,  legislaţia actuală pune egalitate între om şi câine.  Este cel puţin la fel de 
protejat câinele ca şi omul.  Serviciul Public de Salubritate ce are în administrare şi 
aceste aspecte, eu cred că face absolut tot ce poate în condiţiile în care asociaţiile de 
protecţia câinilor sunt la poarta dumnealor şi imediat cum îi primesc şi le fac toate cele 
necesare, deparazitare, crotaliere, îi solicită spre adopţii prin diverse persoane şi în felul 
acesta este eliberat.  Eu vă zic, şi în momentul de faţă în legislaţie este prevăzută o 
posibilitate de eutanasiere, foarte limitată, ce-i drept, dar care nu încalcă legislaţia 
europeană şi eventual un proiect de hotărâre care am văzut că se discută, nu încalcă 
deloc legislaţia europeană. Am văzut un studiu făcut în ţări ale Uniunii Europene  în 
care au existat situaţii de acest gen de-a lungul vremii şi soluţiile au fost în concordanţă 
cu legislaţia Uniunii Europene.  
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     Legat de modul de prindere, eu cred că acest aspect ţine în primul rând de siguranţa 
celui care efectuează acest serviciu şi nu de siguranţa câinelui. Aici vorbeam eu de 
egalitatea dintre om şi câine.  
     Aţi spus de taxa de 1 leu pe care s-a punem la fiecare cetăţean ce plăteşte gunoiul. 
Vreau să vă spun că în momentul de faţă Serviciul Public de Salubritate are 
aproximativ un milion de euro datorie la cel care administrează groapa de gunoi şi 
vedem în felul acesta posibilităţile de plată ale craiovenilor. Este o soluţie destul de 
interesantă, dar din păcate, în momentul actual, în situaţia actuală economică din 
Craiova şi din România, cred că împovărarea cu încă o taxă este destul de nerealistă.  
Este clar că trebuie făcut ceva cu câinii vagabonzi şi este clar că dacă în parlament în 
următoarele luni nu se adoptă un proiect de hotărâre care nu trebuie să prevadă în mod 
expres să omorâm toţi câinii fără stăpân, ci, pur şi simplu, să dea mai multă libertate 
autorităţilor locale pentru că ele sunt trase la răspundere de către cetăţeni, să ia măsurile 
necesare, în primul rând cu câinii foarte violenţi, vin foarte multe persoane muşcate de 
câini, şi atunci este foarte uşor că ştim unde este locul în care a fost muşcat. Vedem că 
sunt haite de 5-7-10 câini, aceia trebuie toţi ridicaţi şi luate măsurile în consecinţă. Cred 
că pot exista soluţii în primul rând eficiente şi realiste. 
     Aţi mai spus ca cei care adoptă câini să primească o reducere  la plata impozitului. 
Este şi aceasta o propunere respectabilă, problema se pune ca acele persoane care au  
adoptat câinii să fie vizitate în mod regulat pentru a vedea dacă aceşti câini sunt la acele 
persoane şi nu pe stradă.  Noi avem experienţa aceea că mulţi cetăţeni care locuiesc la 
casă, în măsura în care se nasc câini în curtea lor, încet încet îi lasă pe stradă pentru că 
sunt foarte mulţi, aşa încât este greu să crezi că în mod real cineva vine şi adoptă 2-3 
câini şi îi şi ţine într-un loc închis, nu în faţa blocului, pentru că în continuare reprezintă 
un pericol. 
     Dl. Ion Octavian: 
      Revin la o problemă pe care nu de mult i-am pus-o d-lui primar şi mi-a promis că o 
va rezolva. Sper ca, curând, dl. Primar să vină printre noi astfel încât să rezolvăm şi 
această problemă. Bicicletele din municipiul Craiova. Dacă mai aşteptăm mult va veni 
iarna, nu vom mai avea nevoie, dar până atunci consider că realizarea unor trasee 
destinate bicicliştilor sunt necesare. Propun să începem cu parcurile în primul rând 
pentru că acolo oamenii se duc să se relaxeze şi dacă merg în parc şi vor putea să se 
plimbe acolo cu bicicleta probabil că vor merge şi până în parc cu bicicleta nu vor mai 
merge cu maşina, astfel încât să ne plângem că nu avem locuri de parcare în zona 
parcurilor, după care propun extinderea acestui proiect la nivelul arterelor principale ale 
oraşului.  Consider că astfel cetăţenii Craiovei vor avea posibilitatea de a se  deplasa şi 
la servici cu bicicleta. Implementarea unui astfel de proiect ne-ar ajuta să reducem 
traficul  dar şi poluarea în acest oraş, iar pe termen lung cred că mulţi dintre cetăţeni se 
vor gândi de două ori înainte să cumpere a doua sau a treia maşină pentru familie. Poate 
facem ceva în acest sens. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de cele două parcuri, cred că este firesc să facem nişte amenajări în acest sens, 
mai ales că în Parcul Romanescu este cam interzis să mergi cu bicicleta în momentul de 
faţă. O să vorbim cu domnii de la servicii publice să încerce să creeze unul – două 
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trasee şi prin parcul Romanescu şi prin parcul Tineretului, să marcheze cu vopsea 
specifică asemenea benzi şi să avem un început. 
     Legat de străzi, în timp ce vorbeaţi mă gândeam la Bucureşti, începând din Militari 
din zona Cotroceni, au făcut pe trotuare şi nu sunt foarte mari, o bandă pentru biciclişti 
la marginea trotuarului pentru că m-am uitat pe calea de acces, de rulare a maşinilor, 
este extrem de periculos să pui o bandă pentru biciclişti, cu siguranţă că nu va fi 
respectată.  Oricum este un lucru bine venit pentru că aţi văzut, Agenţia de Mediu, 
Comisia Europeană, ne impun foarte multe condiţii legate de mediu şi sub acest aspect 
cred că ne-ar interesa mai puţine noxe, mai puţin praf, mai puţin zgomot. Vreau să vă 
spun  că ieri am fost la Ministerul Mediului. Să ştiţi că chiar dacă am votat o hotărâre 
aici de consiliu prin care am ieşit din ADI, n-am  renunţat la ideea de a obţine cei 40 
milioane de euro  şi am discutat inclusiv cu ministrul aspecte legate de cum ar fi mai 
bine pentru noi, craiovenii, pentru că ăsta a fost motivul pentru care ne-am retras din 
ADI. Sperăm că nu avem bucuria să ne miroase la km 0 a gunoaie pentru că sunt 2,5 
km de la groapa de gunoi până la km 0, aşa au spus studiile nu le-am măsurat eu, iar în 
momentul de faţă încă urmărim obţinerea unei soluţii. Vă spun acest lucru pentru că d.  
Ion Octavian a gândit nu numai pentru biciclişti ceea ce a spus, ci pentru noi toţi pentru 
că, odată cu mersul pe bicicletă se reduc şi noxele pe lângă faptul că tonifiezi muşchii. 
     Dl. Ion Octavian: 
     O altă problemă pe care aş vrea să v-o aduc în atenţie sunt antenele parabolice şi 
copertinele viu colorate de dimensiuni şi forme diferite puse pe toate blocurile din 
Craiova. Aş dori să întreb şi eu aparatul de specialitate dacă a bătut cineva la vreo uşă 
să spună că acea copertină, acea antenă avea nevoie de autorizaţie pentru a fi montată. 
Dacă nu luăm măsuri acum în momentul în care oraşul are un număr destul de redus, 
atunci când oraşul va fi plin de astfel de accesorii nu vom mai face nimic pentru că 
impactul asupra populaţiei va fi foarte mare şi nimeni nu-şi doreşte să ia măsuri 
neelectorale. 
     Aş dori să-l întreb pe dl. Daici şi să-l rog până la următoarea şedinţă poate face un 
raport   referitor la societatea care îşi are sediul la parterul blocului B1 sc. 1 ap. 1 pe 
Calea Bucureşti unde locatarii acelui bloc sunt foarte nemulţumiţi de modificările 
făcute în această societate, dumnealor spun că nu ar fi conforme  cu autorizaţia primită 
şi aş dori să-l rog pe dl. Daici să verifice acest lucru. De asemenea, aş dori să întreb 
dacă  porţiunea ocupată de aleea de acces la această societate a fost închiriată de la 
primărie şi dacă nu a fost închiriat spaţiul, cum s-a permis construirea acelei alei şi aş 
dori verificarea spaţiului publicitar care ocupă toată faţada blocului . Vroiam să ştiu 
dacă acesta este în concordanţă cu normativele în vigoare şi are autorizaţiile şi 
acordurile necesare. Am impresia că ar trebui şi acordul vecinilor care spun că nu şi l-
au dat. 
     Aş dor,i dl. Viceprimar, să vă rog dacă se poate referitor la aleea din faţa blocului 
I10 de pe str. Nanterre, au rămas 20 mp neasfaltaţi nu ştiu din ce cauză, deşi toată zona 
a fost reabilitată şi porţiunea dintre Nanterre şi Calea Bucureşti începând de la bl. C3 
spre centru cei de la Delta deşi au ridicat gurile de canal şi de scurgere, au lăsat acele 
şanţuri în jurul acestora neumplute. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
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     Legat de antenele parabolice, dar nu numai de acestea, o să discut cu colegii pentru 
că în perioada următoare vreau să demarăm o campanie pe tot ceea ce înseamnă 
materiale publicitare în Craiova, şi nu numai. Am văzut diverse casete ale diverselor 
societăţi comerciale de reclamă şi eu ţin minte că, de regulă, se dădea autorizaţia pe 30 
de zile, de regulă când aveau campanie de publicitate sau la deschidere şi aş vrea să 
facem o corecţie, în sensul că acolo unde nu mai sunt autorizaţii, să-i somăm să le 
ridice, iar ulterior, în măsura în care nu le ridică, să le ridicăm noi. Am văzut şi un 
număr de prisme care sunt nişte schelete metalice foarte urâte în diverse zone pe spaţiul 
verde, iar în privinţa antenelor parabolice şi a copertinelor  în cadrul aceleiaşi campanii 
o să facă şi verificări în acest sens. Oricum, de regulă, dacă erau ale RDS-ului sau ale 
unei societăţi de  televiziune sau de telefonie, îşi cereau autorizaţie pentru a ridica.  Este 
posibil să fie şi altele care sunt fără autorizaţie şi trebuie să facem verificările necesare. 
     Dl. Ion Octavian: 
     Mă refeream doar la cele care sunt montate pe faţada blocurilor. În curând blocurile 
noastre vor arăta ca blocurile de extratereştri. 
     Dl. Viceprimar Dincă:   
     Vis a vis de bl. I10 şi de aleea care leagă Nanterre de Calea Bucureşti, o să-i sesizăm 
pe cei de la Delta să ne spună care este situaţia, să ştiţi că s-au început şi în continuare 
veţi observa că la anumite lucrări se reîntorc pentru că au lucrat până în luna noiembrie 
când a dat zăpada şi ele nu s-au terminat şi acum după perioada de plombări unele 
dintre ele s-au şi reluat prin 1 Mai acolo unde nu s-au terminat parcările şi aleile şi s-au 
continuat, iar în Nanterre vom vedea efectiv care este situaţia. Oricum, din ce îmi 
spuneţi, este o suprafaţă foarte mică şi amenajarea necesită puţin timp. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Am de ridicat câteva probleme. Cred că a fost un moment de neinspiraţie totală când 
s-a dat aprobarea pe esplanada Teatrului Naţional a unui autoturism gen reclamă, nu 
ştiu ce sumă se încasează de către primărie  pe această chestiune dar cred că nu era prea 
mare efortul dacă se dă aprobare pe amplasarea pe treptele de la intrarea în primărie. 
Evident că această esplanadă reamenajată este un punct de reper în municipiul Craiova 
şi îmi aduc aminte benefic pentru cetăţeni că au fost organizate expoziţii de maşini. 
Este cu totul altceva. Tot legat de acest lucru pentru că s-a  demarat, am citit în presă şi 
am constatat şi pe teren, campania de curăţenie de primăvară, curăţenia nu înseamnă 
numai gunoi. Un coleg într-un fel a abordat acest aspect. Secvenţial eu revin la o 
problemă ridicată la şedinţa anterioară şi mulţumesc d-lui viceprimar Sas care a luat act 
de această chestiune. Mă refer la Hanul Puţureanu la un panou amplasat pe acest 
monument istoric, însă, din păcate, nu s-a înţeles pentru că nu s-a rezolvat problema. 
Nu ne interesa afişajul în special electoral ci amplasarea panoului pe acel monument 
istoric fie şi cu aspectul electoral. Panoul a rămas acolo şi n-are ce să caute. Al cui este? 
    Dacă vorbim de panouri, vorbim de prismele acelea metalice care  se află pe 
domeniul public în municipiul Craiova, au rămas din campania electorală numai că 
acum au o altă destinaţie.  Vreau să luaţi act de faptul că încă mai suntem în campanie 
electorală, dovadă panoul de pe Nicolae Titulescu, dar durerea mare este că acolo  este 
afişat preşedintele nostru, al românilor, şi este o blasfemie pentru că intemperiile au 
denaturat imaginea preşedintelui României. De asemenea, nu mai departe de în faţa 
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primăriei mai dăinuie un panou electoral care ar fi trebuit să fie văzut. Când ieşim din 
primărie peste stradă lângă statuia lui A.I. Cuza este un panou electoral. Acum nu ştiu 
al cărui partid aparţine şi cred că ar trebui să plătească pentru că avem nevoie de bani la 
buget, chiar dacă am mărit taxele dar alţi colegi vin şi mai vor un leu pentru câinii 
vagabonzi. Este o altă discuţie. Un astfel de panou este şi la Mc Donald's şi la Hotel 
Jiul şi mai sunt şi altfel de steaguri decât cele oficiale în capătul str. Lipscani despre 
care am făcut vorbire cu eleganţă data trecută, dar constat că nu s-a luat nici o măsură şi 
aş ruga punctual RAADPFL pentru că are utilaje în dotare să purceadă la această 
chestiune.    
     A doua problemă se referă la participarea reprezentanţilor executivului, sigur, dacă 
nu este posibil, dl. Viceprimar Mărinică Dincă, cel puţin dl. Viceprimar Sas, la 
şedinţele comisiilor Consiliului Local. Eu acum nu mai înţeleg un lucru. Am dezbătut 
PUZ-ul  în comisia juridică ţinând cont şi de comisia de specialitate, de avizul şi 
discuţiile din aceasta şi ni s-a dat de către un domn director un răspuns pertinent că 
peste ordinea de zi aprobarea acestui PUZ este necesară pentru proiectele în care este 
implicată Primăria Municipiului Craiova. Şi acum să constat că s-a retras de pe ordinea 
de zi. Mai repet încă o dată. Noi consilierii, dacă toţi am fi farmacişti, am aproba pe 
baza rapoartelor oamenilor de specialitate şi nu ne-am mai da cu părerea pentru că sunt 
nişte rapoarte, arhitectul şef şi-a pus semnătura i atunci de ce? N-avem nici un arhitect 
consilier local, nu trebuie să votăm? Presupunem. Am rugămintea să fim onoraţi la 
şedinţele de comisii, pentru că dacă nu este iniţiatorul acolo, noi ce discutăm?  
     Am lăsat la registratură şi scris acum trei zile, bănuiesc că a ajuns la dvs., dacă nu a 
ajuns o să ajungă, o solicitare a cetăţenilor din Drumul Apelor şi Plaiul Vulcăneşti cu 
semnătura a 25 de familii  care exprimă nemulţumirea vis a vis de starea drumurilor, 
aleilor din acest cartier pe de o parte . Pe de altă parte nemulţumirea este şi mai mare 
pentru că jumătate din cartier a fost rezolvat. Cred că sunt condiţii pentru că sunt 
propuse două aspecte , dacă nu se poate realiza asfaltarea cel  puţin rezolvarea cu 
pietriş sau cu asfalt concasat de unde se ia, din altă parte, ca aceste alei să fie rezolvate. 
În speranţa că vom primi şi răspuns la problemele pe care le ridicăm în plenul 
Consiliului Local, vă mulţumesc. 
     Dl. Viceprimar Dincă:    
    Cu siguranţă că tot timpul au fost satisfăcute aceste speranţe. La teatru acel 
autoturism cred că a doua zi după ce a fost depus, am constatat şi noi că este pus acolo, 
am înţeles că a fost pus fără autorizaţie. Am cerut să fie ridicat de acolo, a fost ridicat 
acum încearcă să-şi ia autorizaţie. De ce a fost pus acolo, aceasta a fost întrebarea.  
Înţeleg că a fost sponsor la festivalul Shakespeare şi că practic încercau să arate că acea 
firmă susţine festivalul Shakespeare. Eu am spus că este un gest frumos, un gest 
respectabil că au susţinut acest festival, dar  că trebuie să îşi ia şi autorizaţiile necesare. 
Într-adevăr nu era absolut estetic, dar pentru un asemenea eveniment, jos pălăria. 
     Dl. Răducănoiu: 
    Este foarte grav dacă a fost amplasat fără aprobare. Şi acum se află acolo.  
      Dl. Viceprimar Dincă:    
     Este posibil să-şi fi luat autorizaţia. A fost ridicat imediat. De alalteri l-am luat. Eu 
ieri am fost plecat la Ministerul Mediului şi este posibil să-şi fi luat acordul. 
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     Dl. Răducănoiu: 
     Trebuie să răspundă cineva aici de faţă dacă s-a semnat autorizaţia că nu semnează 
de la portar până la primar 500 de oameni. 
      Dl. Viceprimar Dincă:     
     O să verific. Nu ştiu dacă este dl. Burci în sală. Dacă nu este în sală, după şedinţă ne 
uităm împreună şi o să aveţi confirmarea dacă s-a eliberat. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Sunt revoltat de această chestiune că dacă este sponsor la festivalul Shakespeare, 
foarte bine, trebuie să facă fiecare ce vrea pe domeniul public de care este responsabilă 
primăria şi consiliul local.  Cu atât mai mult cu cât proprietarul firmei sau 
autoturismului respectiv ne dă lecţii de arhitectură în municipiul Craiova pe la televizor 
şi critică autorităţile locale că nu fac nimic, inclusiv consiliul local şi primăria.  
Încălcarea legii trebuie să fie o problemă în atenţia executivului. Nu face fiecare ce vrea 
aici. 
      Dl. Viceprimar Dincă:    
      Vă mulţumesc pentru observaţii. Sunt în asentimentul dvs. în totalitate, nu discutăm 
în contradictoriu, de aceea am şi ridicat maşina de acolo, i-am cerut să intre în 
legalitate, cei de la festivalul Shakespeare au spus că i-a ajutat foarte mult. Şi noi la 
rândul nostru am dat un miliard pentru acest festival atunci când am votat bugetul. Sunt 
nişte observaţii pertinente cele legate de atitudinea proprietarului acestei firme  cu 
privire la arhitectura oraşului, la implicarea autorităţilor locale, dar acestea sunt chestii 
personale, cu siguranţă că fiecare dintre cetăţenii Craiovei le observă sau nu, aşa încât 
nu am un alt punct de vedere decât  dvs., sub acest aspect, de aceea am şi ridicat. 
     Legat de amplasarea panourilor, dl. Daici cu siguranţă şi-a notat şi măsura în care 
avem posibilitatea să dăm jos panoul de la Hanul Puţureanu în perioada următoare, o 
să-l dăm. Am înţeles că nu este interesant ce este pe panou ci pur şi simplu să fie 
demontat panoul, iar legat de celelalte afişe pe diverse panouri publicitare, să ştiţi că eu 
am observat uitându-mă la toate aceste panouri publicitare, că, din păcate, ei nu prea au 
mai avut clienţi, iar pe cele mai multe dintre ele le-au întors invers pentru că de la 
alegeri încoace nu prea au mai avut publicitate să pună. Dacă vă uitaţi atent pe anumite 
panouri în care nu este reclamă ci este altceva, veţi vedea că pe spate se văd reclame 
mai ales seara când este mai multă lumină, de pe timpul campaniei electorale. Eu vă 
spun că ei nu le-au schimbat pentru că nu au avut alte reclame. O să-i avertizăm pe toţi 
să le întoarcă cel puţin cu spatele pentru că dacă nu au alte reclame, nu au cu ce să le 
înlocuiască şi arată foarte urât. Să le întoarcă cu spatele să nu se vadă ce scrie pe ele. 
          Vis a vis de PUZ-ul din Romanescu, revin la ceea ce i-am spus şi d-lui Ştefârţă, 
se pot invoca şi motive de procedură. Nu se întârzie cu  nimic depunerea proiectelor pe 
Planul Integrat de Dezvoltare dacă aprobăm acest PUZ, cu siguranţă că dacă îl aprobaţi 
trebuia făcut de acum 4-5 ani de zile aşa încât dacă ne uităm temeinic la ele o lună de 
zile, nu vătămăm cu nimic interesele Primăriei Municipiului Craiova. Cu siguranţă că 
s-a pus în discuţie şi problema legată de procedură însă eu insist ca la următoarea 
şedinţă să fie prezent şi dl. Ştefârţă pentru a-şi spune punctul de vedere. Chiar dacă este 
singurul arhitect din comisia de urbanism, este o voce autorizată, având în vedere că are 
şi studii de specialitate şi nu cred că este un lucru rău. 
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     Legat de sesizarea dvs. privind Drumul Apelor şi Plaiul Vulcăneşti, am observat 
acum trei zile, în aceeaşi zi am primit-o şi am trimis-o d-lui Bordu. Sâmbătă şi 
duminică am fost prin Craioviţa, prin Rovine, prin Brazdă şi am constatat că parcările 
şi străzile de pământ, nici măcar nu sunt pietruite, sunt de când s-au făcut blocurile, din 
anii 1970, 1980. Fiecare dintre cei din Craioviţa, din Rovine şi  din Brazdă mi-au spus 
în felul următor: de ce ne-am oprit acolo. Atât au fost banii. Cu siguranţă că anul acesta 
vom continua lucrările în aceste zone, dar să ştiţi că noi le vom lua de la zero, de la 
nivelul pământului. În Drumul Apelor şi Plaiul Vulcăneşti  ştiu că a mai rămas o alee, 
unde nu ar fi costuri foarte mari pe ea, la celelalte vom încerca să trecem cu un greder 
şi cu un compactor, lucrurile să arate altfel decât sunt în momentul de faţă. Nu am 
încercat să favorizăm pe cineva ci acolo unde într-adevăr aleea este din pământ, 
parcarea este din pământ,  să ajungem la un alt nivel. Între o parcare deteriorată unde  
încă se mai menţine betonul şi o parcare din pământ şi o alee din pământ, preferăm să 
investim într-o alee şi o parcare făcută de la zero pentru că este, pe de o parte, de bun 
simţ ca acei oameni să nu mai parcheze şi să meargă pe pământ, iar pe de altă parte 
parcările care sunt betonate la un anumit nivel, să circule cât de cât în condiţii normale. 
     D-ra Predescu: 
      Mă scuzaţi că intervin dar cu privire la aceste panouri publicitare, nu doar eu ci şi 
alţi colegi am mai pus această problemă. Filarmonica, Teatrul Liric, Sport Club 
Municipal desfăşoară activităţi de interes şi ei nu au unde să-şi afişeze materialul 
publicitar. S-a spus că se va face, dar este multă inerţie aici. Cu multă timiditate ei sunt 
lăsaţi să-şi pună pe aceste locuri publicitare afişele pentru spectacole şi competiţii. 
Trebuie susţinuţi că doar sunt ai noştri. 
      Dl. Viceprimar Dincă:        
     Cu siguranţă că susţinerea va fi totală din partea noastră. Acel material publicitar 
trebuie să-l realizeze cele trei instituţii de cultură, nu este nici un fel de problemă să 
vorbim cu toate firmele de publicitate să ni le afişeze, mai ales când nu au publicitate, 
fără nici o remuneraţie, dar partea de realizare a elementului de publicitate ne costă pe 
noi şi  în raport de bugetul pe care îl are fiecare dintre cele trei instituţii, pot să şi le 
realizeze. Asta ţine de managementul fiecărui director. Să ştiţi că dacă vin cu aceste 
materiale publicitare şi vor să le pună, cu siguranţă găsim soluţii. Dacă el au trebuie să 
respecte şi dimensiunile de acolo pentru că nu se mai înţelege nimic.dacă le au şi 
respectă dimensiunile acelor panouri, vor fi montate, mai ales în perioada aceasta în 
care nu au clienţi. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Pentru data viitoare executivul să pună preşedintelui de şedinţă la dispoziţie o 
clepsidră ca să limităm timpul exact cât trebuie la regulament. 
     Dl. Marinescu Dorel: 
     Încep prin a continua problema pusă dvs. de către dl. Consilier Răducănoiu în ceea 
ce priveşte nivelarea străzilor din cart. Popoveni, Făcăi şi Romaneşti. S-a făcut nivelare 
înainte de iarnă, au arătat bine într-o perioadă străzile, după intemperiile de pe perioada 
iernii, s-a revenit la situaţia anterioară, drept pentru care va fi necesară o renivelare.  De 
asemenea în cart. Făcăi cei care locuiesc acolo au semnalat o problemă. Nivelul străzii, 
drumului naţional, este mult mai mare decât  străzile adiacente. Pentru aceasta este 
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nevoie puţin încărcat terenul să se ajungă cumva să poată fi utilizat mai simplu. 
Referitor la străzi în ceea ce priveşte lucrările de asfaltare efectuate înainte de iarnă, 
sunt unele probleme. Cred că în ceea ce priveşte recepţia lucrărilor, multe din aceste 
străzi nu se menţin, adică după o jumătate de an, am văzut trotuare care au coborât sub 
nivelul străzii, ceea ce înseamnă că acolo este o problemă şi cei de la disciplina în 
construcţii ar trebui să formeze câteva comisii şi să semnaleze aceste nereguli şi să le 
repare probabil pe garanţie, aceste lucrări având o garanţie. 
     O altă problemă  acum că s-a schimbat anotimpul este aceea a băncilor din 
municipiu. În unele locuri nu sunt bănci în altele sunt foarte aproape de intrările în bloc 
şi de geamurile locatarilor.  Vor apărea discuţii între generaţii. Tinerii vor sta la bănci 
pe seară şi cei în vârstă vor fi deranjaţi. În aceste condiţii o rugăminte, cei de la 
domeniul public să mute puţin mai departe de intrările în bloc, să găsească o altă 
soluţie. Punctual semnalată această problemă în Craioviţa la bl. 9 unde este această 
situaţie. 
     Referitor la angajaţii din primărie, foarte multe documente care ies din primărie, nu 
au menţionat pe cei care le-au întocmit.  În această privinţă v-aş ruga cei care 
întocmesc răspunsuri la cererile cetăţenilor, să-şi asume şi răspunderea de a le semna. 
      Dl. Viceprimar Dincă:    
     Să ştiţi că în fiecare dintre cartierele în care nu există asfalt, se vor face reabilitări, 
bineînţeles nu la toate străzile pentru că este imposibil. În nici un an nu s-a făcut aşa 
ceva pentru că nu sunt bani. Şi în Popoveni, Făcăi şi Romaneşti vom interveni, repet, 
nu pe toate străzile. Cu privire la nivelul străzii din Făcăi, asta au fost persoane de 
specialitate cu proiectantul, topometriştii, constructorul, care au stabilit nivelul străzii. 
Cu siguranţă că el nu poate fi schimbat acum în măsura în care a fost realizat în 
totalitate. Cu privire la străzile care s-au realizat în anii anteriori şi acum au diverse 
probleme,  eu vreau să vă spun că cred că acum 2 săptămâni de zile am trimis notificări  
către toţi constructorii cu lucruri punctuale pentru a le reaminti că străzile sunt în 
garanţie şi că trebuie să realizeze corecturile necesare. 
     Vis a vis de băncile din faţa blocului, de regulă ele sunt puse acolo unde există 
terenul necesar pentru că sunt blocuri în care se poate pune mai departe de intrarea în 
bloc, sunt blocuri în care nu se poate pune, aşa încât dacă aveţi o propunere de a muta o 
bancă mai departe de bloc în condiţii punctuale, ea se poate realiza fără nici un fel de 
problemă. Cei de la RAADPFL le pun de aşa manieră încât să fie toată lumea 
mulţumită. Cu siguranţă că atunci când se duc să monteze o băncuţă sunt 3-4 persoane 
pe afară care dau diverse indicaţii, s-o pună mai la stânga, mai la dreapta.  
     Legat de întocmirea documentelor să veniţi la d-na secretar să prezentaţi ce 
document a fost nesemnat de persoana care l-a întocmit. Pot să mai existe şi scăpări. 
     Dl. Preşedinte: 
     Îmi permit să închei şi eu lista intervenţiilor cu o problemă ridicată în completarea 
problemelor a doi colegi şi anume treaba de sezon cu asfaltările, eu dorind la acest 
capitol o chestie cât se poate de simplă dar normală şi des invocată de către cetăţeni, 
anume o afişare la primărie şi respectiv pe site-ul primăriei a listei cu ordinea de 
execuţie a acestor străzi şi perioadele aferente, pentru că, din nefericire, este  o realitate, 
se desfăşoară adesea haotic şi nu asta ar fi neapărat cea mai mare problemă, ci faptul că 
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desfăşurându-se haotic este şi o risipă de bani. Ca să te deplasezi cu toată logistica, să 
intervii, sunt costuri suplimentare de care nu avem nevoie la acest moment. Plus pentru 
corecta atitudine faţă de cetăţenii Craiovei, să ştie foarte clar între 1 iunie şi 31 august 
sunt în zona cutare şi fac cutare. Poate vor exista abateri de la acest program, dar el să 
fie clar expus ca să poată fi urmărit. 
      Dl. Viceprimar Dincă:    
     Afişarea listei este un lucru extraordinar de bun. Ştiu toţi craiovenii ce străzi se fac 
în fiecare an, nu este o problemă. Mă bucur că aţi ridicat această problemă. Legat de o 
deplasare haotică nu cred că este cazul pentru că, de regulă pentru a merge la 
executarea unor lucrări trebuie să ai un CT, un PT şi numai după ce ai aceste 
documentaţii poţi să te duci la acea stradă. Lăsarea ei la jumătate, la sfert sau mutarea 
ei dintr-o parte în alta pe distanţe foarte mari, nu cred că este posibilă, mai ales în 
condiţiile în care dacă nu ai toate documentele necesare  nu ai ce să faci pe acolo. Eu, 
oricum, cred că este un lucru bun să le afişăm şi este încă un motiv ca cineva, orice 
angajat al constructorului să nu se deplaseze în mod haotic pentru că lumea ştie că el nu 
are ce să caute acolo într-o anumită perioadă de timp.   
  
  

2. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, 
socială şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2009. 

       Dl. Boboc:  
     Am studiat raportul primarului, este un raport amplu care reflectă ceea ce s-a 
întâmplat în 2009 în municipiul Craiova. Cred că nu avem timpul necesar şi nu este nici 
cazul să intrăm în foarte multe amănunte cu privire la ce s-a întâmplat în 2009. Totuşi, 
se impun nişte constatări care sunt necesare să le reţinem şi noi ca autoritate publică 
locală în sensul că analizând comparativ situaţia economică, socială a municipiului în 
anul 2009 faţă de 2008, există o descreştere şi există un trend descendent aproape în 
toate domeniile de activitate. Probabil că explicaţia este că suntem în perioada de criză 
şi toată lumea se confruntă cu această problemă şi trebuie s-o luăm ca atare. Totuşi, aş 
vrea să constatăm că această situaţie continuă să se degradeze şi în primele luni ale 
anului 2010 şi că în ceea ce priveşte situaţia economică, situaţia socială, suntem printre 
primele judeţe din ţară în ceea ce priveşte procentul, dacă luăm de exemplu şomajul, şi 
mă refer şi la judeţ şi la municipiu, suntem pe primele loc în ţară. Avem la nivel de 
judeţ aproape 40 mii de şomeri, procentul este  de 13% chiar mai mult la nivelul 
municipiului.  Probabil că o să se spună că sunt instituţii specializate care trebuie să se 
ocupe de această problemă şi nu putem noi să intervenim. Totuşi, ca autoritate publică 
locală trebuie să luăm act de acest lucru şi, ca o propunere pentru perioada următoare aş 
dori ca pe anumite domenii de activitate care sunt abordate în raport, să fie luate în alte 
sesiuni ale consiliului local şi să încercăm să identificăm, dacă nu s-a reuşit în raport şi 
nu avem timpul necesar acum, care ar fi problemele şi unde am putea noi să intervenim 
în limitele competenţelor împreună cu autorităţile care sunt implicate în conformitate 
cu legea. Cred că nu este de neglijat, există şi o recomandare a comisiei europene cu 
privire la  implicarea autorităţilor publice în rezolvarea problemelor economice sociale 
în această problemă, în problemele de la nivelul localităţilor respective. Am făcut 
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această propunere că este necesar să aprofundăm mai mult în perioada următoare 
anumite domenii de activitate. Vă mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
     Cu privire la raport, este o lucrare în primul rând folositoare şi interesantă, ca şi 
analize pe domeniile pe care le-a avut în vedere. Este, într-adevăr, îngrijorător raportul, 
sub aspectul nu doar al natalităţii ci şi al rezultatelor economice şi sociale, aşa cum a 
spus şi dl. consilier Boboc în cuvânt. O altă chestiune pe care vreau s-o aduc în 
discuţie, acest raport nu este parţial, el trebuie să privească activitatea municipiului 
Craiova în ansamblu, în complexitatea sa. Este o lucrare amplă, de sinteză, pe 55 de 
pagini. Se observă că a avut la bază analize nu doar de la Statistică ci din diverse 
sectoare. Dar nu sunt toate pentru că nu ne putem raporta atunci când avem în vedere 
învăţământul, doar la învăţământul preuniversitar care ţine mai mult de obiectivele, de 
atribuţiile, de competenţele Consiliului Local. Învăţământul este complex, este nu doar 
preuniversitar, ci şi universitar în municipiul Craiova, trebuia să fie abordată şi situaţia, 
spre exemplu, a acestui învăţământ. Cu privire la instituţiile de  cultură este o partajare, 
ca şi subordonare între Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, pentru toate instituţiile de 
cultură, mai puţin câteva care ţin direct, la nivel central, de ministerul de resort, cum 
este situaţia Teatrului Naţional. Dar toate acestea trebuiesc avute în vedere. Raportul 
priveşte doar activitatea unora dintre cele care sunt în subordinea Consiliului Local. 
Este o abordare greşită, consider eu, de-a ne implica atât cât s-a văzut până acum, doar 
în activitatea propriu zisă a acestor instituţii.  Municipiul Craiova prin autorităţile 
deliberative şi executive, trebuie să fie prezent în toate domeniile de activitate, iar sub 
un alt aspect, eu cred că partea de analiză a fenomenului şi a evoluţiei fenomenului pe 
fiecare domeniu, trebuie să fie mai prezentă. S-a făcut o analiză pe partea economică şi 
socială, cine poate să înţeleagă, înţelege,  e mai mult un subtext care se înţelege   din 
material. Dacă într-un astfel de raport nu arătăm situaţia actuală, înseamnă că ne ferim. 
Cred că nu este cazul să ne ferim pentru că toţi cetăţenii trebuie să cunoască starea 
prezentă a municipiului nostru. 
     Dl. Ion: 
     Intervenţia mea este legată de indicatorii profesionali prezentaţi de Poliţia 
Comunitară. Doresc să-l felicit pe dl. Director pentru activitatea  intensă desfăşurată 
sub coordonarea dumnealui, activitate ce a dus la creşterea numărului de amenzi, s-au 
dublat amenzile în 2009 faţă de 2008, dar doresc să atrag atenţia asupra numărului 
foarte mic de avertismente, date în comparaţie cu numărul amenzilor. Poliţia 
Comunitară trebuie să fie mai aproape de comunitate, să aibă o activitate de prevenire 
şi după aceea de sancţionare, dacă numărul amenzilor s-a dublat în 2009, numărul 
avertismentelor a scăzut, lucru pe care nu-l consider normal. De asemenea, aş dori să 
lansez un apel cetăţenilor, să fie alături de Poliţia Comunitară, şi nu numai de Poliţia 
Comunitară, să le acorde ajutorul, poate astfel vom putea să îmbunătăţim imaginea de 
oraş problemă pe care o are municipiul Craiova.   
     Dl. Preşedinte: 
     Îmi permit şi eu să vă spun că partea de avertizare face parte din instruire, şi cred că 
dl. Director nu procedează rău când ia o astfel de atitudine, i-ar  fi foarte simplu să 
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scoată chitanţierul şi să dea amenzi, dar cred că şi practica aceasta de conştientizare şi 
instruire este cât se poate de bine venită şi este necesară la nivelul comunităţii. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Observaţiile pe care am să le fac sunt legate de titlul acestui raport. Se numeşte 
raport de activitate. Eu, personal, cred că acest material de 55 de pagini balansează între 
raport de activitate şi un raport al stării municipiului Craiova, un gen de stare a naţiunii, 
luată în mic la noi. Pentru că dacă ar fi un raport de activitate, n-ar trebui să aflu despre 
diverse acţiuni culturale care  s-au întâmplat în judeţul Dolj, pentru că n-au nici o 
legătură cu Craiova, n-ar trebui să aflu nici de multitudinea de activităţi pe care pe care 
învăţământul a făcut-o, care sunt numai prerogativele direcţiei de învăţământ şi în care 
primarul n-are nici un fel de modalitate de a se exprima în vreun fel. Nu trebuie să aflu 
despre stagiunea Teatrului Naţional. Dacă este un raport care exprimă starea 
municipiului Craiova, da, sunt de acord, aceste materiale pot fi incluse, dar ar fi trebuit 
să fie extins şi asupra altor domenii care stau în penumbră. Nu ştim prea multe lucruri 
despre  mediul economic privat, nu ştim prea multe lucruri despre învăţământul 
superior, deci ori îl micşorăm şi îl condensăm în 10-15 pagini şi ne referim numai la 
ceea ce face primarul şi intră în atribuţiile lui, ori îl extindem şi facem un material mai 
amplu. În orice caz, eu voi vota pentru acest material. 
     D-na Secretar: 
     Nu-l votaţi, pentru că este un raport pe care vi-l prezintă dl. Primar. Sunt prezentate 
după modificarea legii în această formă, starea economică şi socială este o condiţie pe 
care primarul o are în atributul său să o prezinte, iar raportul celălalt are în vedere 
activitatea primăriei al cărui conducător este, prin serviciile pe care le are. Este forma 
prevăzută de lege. Noi am reţinut, însă este prima oară când se fac observaţii legate de 
conţinut, însemnând extinderea pe alte domenii sau să intrăm în amănunte care 
depăşesc competenţa primarului, dar pe care le vom putea avea în vedere. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     De la d-ra Bianca Predescu am aflat că este o lucrare amplă şi că mai trebuie 
completată. Dvs. spuneţi cam acelaşi lucru. Ele sunt două rapoarte, unul privind starea 
municipiului şi unul privind activitatea primarului, cu numerele 2 şi 3 pe ordinea de zi. 
Cele două rapoarte sintetizează un pic diferit lucrurile, unul numai pentru activitatea 
din interior a primăriei, pentru activitatea ei firească, normală de zi cu zi, şi altul 
referitor la municipiul Craiova. D-ra Predescu a făcut câteva precizări pertinente legate 
de mediul universitar, de instituţii de cultură aflate la nivelul Consiliului Judeţean, aici 
neavând o implicare directă, putem doar să scoatem în evidenţă şi să enunţăm diverse 
activităţi sau diverse stări economice sau diverse alte aspecte ale celor două instituţii. 
Rămân nişte observaţii pe care în anul următor o să le luăm în considerare la raportul 
pe care îl vom face.  
     Dl. Preşedinte: 
     S-au discutat ambele puncte. La punctul acesta permiteţi-mi să vă spun şi eu o 
chestie care vă va stârni interesul. Este bine să fim oameni documentaţi şi totodată să 
avem o bază de comparaţie. În completare la acest raport, am avut curiozitatea să intru 
să lecturez rapoartele consilierilor din alte mari municipii. Fără să am ceva cu 
dumnealor vreau să vă spun cu toată sinceritatea şi obiectivitatea că sunt net sub cele pe 
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care le-aţi prezentat dvs., ca să nu mai spun apropo de invitaţie de care vă spuneam, să 
menţinem acelaşi cadru corect, de lucru împreună, am găsit acolo inclusiv aberaţii de 
genul, de ce zonă au răspuns din municipiul respectiv şi ce scor au scos dumnealor pe 
zona respectivă la alegerile cu pricina.           
      
 

3. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind activitatea desfăşurată 
de Primăria Municipiului Craiova, în anul 2009. 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru 
propunerile de reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova. 

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

          Dl. Răducănoiu: 
          Mai întâi o întrebare. Dacă este vreo diferenţă între evoluţia ca timp, faţă de lucrarea 

retrasă de pe ordinea de zi cu acelaşi subiect la o şedinţă anterioară. Dacă s-au 
materializat observaţiile pe care le-am făcut la vremea respectivă, când pentru a le 
materializa iniţiatorul a hotărât ca să-l retragă şi la o dată ulterioară, care este cea de 
azi, să fie rediscutat proiectul. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cred că dl. Gîdăr, care îndeplineşte şi funcţia de inspector general adjunct, ne poate 

lămuri întru-totul cu privire la acest aspect.  
          Dl. Gîdăr: 
         În ceea ce priveşte acest material, în comisie, tot ceea ce a fost de discutat atât la 

buget finanţe cât şi la comisia de cultură şi învăţământ s-a discutat şi am răspuns la 
toate solicitările d-lor colegi. Ca şi solicitări ale dvs., din partea Inspectoratului Şcolar 
ştiu că s-a transmis baza de criterii pe care s-a realizat acest material şi aceste criterii 
care au stat la baza modificărilor pe care le-am realizat în structura reţelei de 
învăţământ preuniversitar din Craiova şi din judeţ, dar ne referim la cele din Craiova. În 
ceea ce priveşte modificările, în momentul de faţă vrem, suntem pe cale de a realiza o 
eficienţă mai mare în transferarea patrimoniului şi a  elevilor de la liceul teoretic 
Charles Laugier, astfel încât să putem să folosim la utilitate maximă grupul şcolar 
Anghel Saligny.  

           Dl. Viceprimar Dincă: 
           Aş vrea să dau câteva lămuriri. S-a pus problema de către unul din consilieri să dăm 

şi un răspuns din partea executivulu. Cred că nu greşesc şi îmi aduc aminte că una din 
probleme şi cred că dl. Ştefârţă a ridicat-o,  era aceea legată de Şcoala Obedeanu care 
datorită istoriei şi vechimii în mod normal nu trebuie să-şi piardă această denumire şi, 
firesc. Odată cu ea şi istoria şi toate realizările care s-au întâmplat în această perioadă 
de timp. A fost una dintre cele mai vechi şcoli din Craiova. O asemenea problemă nu 
mai există în cazul de faţă, drept urmare, o dezbatere pe acest subiect nu mai există. 
Deja s-a trecut la realizarea tuturor acestor comasări. Eu vă spun, din punct de vedere al 
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elevului şi al profesorului, şi nu vorbesc de Craiova, comasarea respectivă este un real 
succes. De ce?. Şi o să vedeţi că vor veni la dvs. în audienţă, la d-nii consilieri. Pe de o 
parte se asigură o finanţare foarte foarte bună. Mă refer la licee în momentul de faţă. 
Este o finanţare foarte bună şi pentru licee şi pentru şcoli. Vreau să vă spun că şcolile şi 
grădiniţele, datorită acestor comasări, au suficiente venituri, inclusiv pentru al 
treisprezecelea salariu pe care şi l-au luat. S-a văzut această diferenţă. Din păcate la 
liceele care nu au luat al treisprezecelea salariu până în momentul de faţă, există o 
problemă cu trei licee care nu au intrat în acest plan de comasare şi care au probleme de 
finanţare. Este vorba de Liceul Teologic, Liceul Marin Sorescu şi Liceul Sportiv. Acolo 
merg copii cu asemenea înclinaţii şi nu avem cu ce liceu să unim Liceul Marin Sorescu. 
Liceul Teologic nu avem cu ce liceu să îl unim. Drept urmare, acestea n-au suferit 
modificări, dar iată că finanţarea acolo este redusă pentru că mergându-se pe principiul 
„banii urmăresc elevul”, deci costul pe elev, aceste licee unde sunt cheltuielile mai mari 
pe fiecare elev în parte fiindcă au o anumită înclinaţie şi trebuie să desfăşoare mai 
multe activităţi acolo, nu sunt asigurate aceste finanţări. Vreau să spun că sunt foarte 
multe licee în Craiova,  care sunt cu venituri mai mari decât cele necesare.  Dar avem 
aceste trei licee care n-au intrat în această procedură datorită caracteristicilor lor şi care 
au probleme cu finanţările. Eu sper să le rezolvăm şi pe aceste trei licee cât mai curând 
şi vreau să fiţi conştienţi de faptul că măsurile luate îşi şi produc  efectele din punct de 
vedere financiar. Repet, grădiniţele şi şcolile generale unde s-au aplicat întru totul 
aceste comasări, şi-au luat al treisprezecelea salariu şi au bani până la sfârşitul anului 
pentru plata salariilor,  cele trei licee au o problemă pentru că n-au putut fi comasate. 
Celelalte  care au fost prinse în această comasare au venituri suficiente pentru plata 
salariilor şi inclusiv pentru plata celui de-al treisprezecelea salatiu. De aceea vă spun că 
aceste măsuri sunt extraordinar de bune şi pentru elevi şi pentru şcoală şi nu în ultimul 
rând pentru instituţia care administrează acest învăţământ, adică Consiliul Local 
Craiova, pentru că se fac plăţi de întreţinere de la Primăria Craiova pentru fiecare 
şcoală. Restrângându-se aceste activităţi un pic, şi costurile sunt mai mici. 

            Dl. Răducănoiu: 
            Mulţumesc d-lui coleg consilier şi totodată inspector general adjunct, d-lui 

viceprimar pentru răspunsuri. Constat însă că nu s-a schimbat nimic, nu s-a ţinut cont 
de nici un fel de observaţie care a fost făcută în şedinţa anterioară şi nu erau foarte 
multe. Îmi amintesc că prin luările de cuvânt atunci când s-a retras proiectul de pe 
ordinea de zi, a rămas ca executivul să poarte o discuţie cu conducerea inspectoratului 
şcolar  şi să se ţină cont de observaţiile care s-au făcut aici şi votul nostru este 
consultativ. N-am înţeles că s-a procedat aşa îndată ce nu s-a ţinut cont de nimic. Mă 
refer numai la Şcoala Obedeanu în condiţiile în care reglementările dau posibilitatea 
deciziei municipalităţii pentru asigurarea de costuri suplimentare în condiţiile în care 
rămâne cu personalitate juridică. Ba mai mult, am fost informaţi în comisie că s-a decis, 
deci lucrurile au fost discutate chiar de către ministerul de resort şi atunci ce sens mai 
are să votăm noi. Dacă am fost ignoraţi ca şi autoritate publică locală de la nivelul 
Inspectoratului Şcolar şi de la nivelul ministerului, bănuiesc că nu este necesar votul şi 
ne pierdem vremea. Vă mulţumesc. 
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           Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cu privire la cele spuse de dl. Răducănoiu. Merită să dăm un răspuns. Să ştiţi că 

discuţii cu d-na inspector şcolar general au existat şi înainte de a avea prima şedinţă în 
care am discutat acest proiect, şi eu, şi dl. Teodor Sas, şi dl. Primar, cred că la un 
moment dat a venit şi dl. Vanghelie, am fost prezenţi la discuţii legate de acest aviz 
consultativ, chiar înainte de prima şedinţă în care am propus acest proiect de hotărâre. 
S-au ridicat nişte probleme în şedinţa de consiliu local, ele au fost rediscutate, una 
dintre ele a fost şi soluţionată favorabil legat de Şcoala Obedeanu  fără nici un fel de 
problemă. Este firesc, normal că nu pot fi realizate toate, nu suntem decor pentru 
Inspectoratul Şcolar, nici pe departe. Ideea este că în toate aceste propuneri ale dvs. le-
am discutat cu d-na inspector şcolar, au fost făcute şi observaţii pe lege legate de 
posibilitatea sau nu de a se realiza aceste observaţii, iar acolo unde s-a putut, repet, la 
şcoala Obedeanu, s-a şi realizat. Nu putem spune că suntem de decor. 

          D-ra Predescu: 
          Sunt probleme reale şi legale şi de facto care ne impun să nu votăm acest proiect.  

Acest proiect, pentru că începe materialul pus la dispoziţie cu extras din procesul verbal 
al şedinţei ordinare din luna februarie 2010, când proiectul iniţial a fost respins. În 
martie nu a mai fost pe ordinea de zi. Nu avem la dosarul şedinţei vreun act constatator 
al dialogului care trebuia să se poarte aşa cum se discutase în luna februarie şi cum este 
consemnat în procesul-verbal, între executiv şi pe atunci, dl. Solomon, ca primar, 
propusese să participe şi consilieri la această discuţie, pe de o parte, reprezentând 
municipiul Craiova şi interesele sale, pentru că este vorba de patrimoniu, de bunuri care 
sunt proprietatea municipiului Craiova, administrate de consiliul local şi date într-o 
administrare a unităţilor de învăţământ cu scopul acesta funcţional şi inspectorat. Acest 
act nu există, ca atare noi nu ştim că s-a derulat această procedură amiabilă de punere 
de acord.  Cu privire la Şcoala Obedeanu. Citim anexa. Şcoala Obedeanu îşi pierde 
personalitatea juridică şi nu mai există decât Şcoala nr. 12 Decebal.  De ce susţineţi 
lucruri inexacte? Şi sunt mai multe puncte unde pentru fiecare se pot aduce obiecţii. Iar 
acum problema este de procedură legală de urmat. Atâta timp cât noi avem ordinul 
ministrului educaţiei din 29.03.2010 prin care se dispune comasarea unor instituţii de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova, ca atare, ordinul ministrului a fost 
luat fără să existe un aviz consultativ, de ce ni se cere nouă să dăm acest aviz pentru a 
acoperi o procedură nelegal desfăşurată.  Trebuie să fim responsabili că am fost 
ignoraţi. Aceasta este problema pe care o discutăm acum în aprilie. Am fost, pur şi 
simplu ignoraţi. De ce să-i acoperim pe alţii? 

          Dl. Gîdăr: 
          Aş vrea câteva lucruri punctuale să lămurim. Dialogul, să ştiţi că a existat cu dl. 

Primar Solomon şi cu ceilalţi doi colegi din executiv, cu mult înainte ca aceste discuţii 
să apară pe ordinea de zi. Ele nu s-au făcut fără a exista acest dialog. Am să vă 
reamintesc că o mare parte dintre cele pe care le supunem aprobării acum, au mai fost 
încă o dată trecute prin consiliul local în septembrie, fără atâtea dezbateri. În ceea ce 
priveşte şcoala Obedeanu, v-am explicat şi în şedinţa precedentă, am discutat şi la 
nivelul consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ că în momentul în care la 
1 septembrie se realizează comasarea, în ziua următoare consiliul de administraţie al 
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noii personalităţi juridice, va propune în mod cert această schimbare a denumirii, dar 
dincolo de această schimbare a denumirii, am discutat faptul că nu se  schimbă absolut 
nimic, rămân elevii, rămâne clădirea, rămâne arhiva, rămâne toată tradiţia acestei şcoli. 
Nu vrea nimeni să desfiinţeze să dea cu buldozerul pentru o şcoală. Discuţia în şedinţa 
precedentă, a fost şi referitor la ceea ce se întâmplă cu clădirea de la Grupul şcolar 
Anghel Saligny. Clădirea de la Grupul şcolar Anghel Saligny se spunea atunci că s-ar 
urmări din partea altor instituţii să fie ocupată. V-am dat răspunsul că în momentul 
acesta rămâne tot ca spaţiu destinat învăţământului cu o preluare de către Liceul teoretic 
Charles Laugier. Niciodată nu a fost vorba de a ignora autoritatea locală. Au existat 
deja discuţii cu partea executivă a autorităţii locale, iar în ceea ce priveşte legalitate, d-
ra consilier Predescu, vreau să vă reamintesc faptul că este aviz consultativ, s-a cerut în 
termenul legal cu şase luni înainte de a reîncepe anul şcolar şi că atributul de a 
reorganiza reţeaua de învăţământ la nivelul învăţământului universitar gimnazial 
aparţine Inspectoratului Şcolar Judeţean, iar la nivelul reţelei de învăţământ superior 
aparţine Ministerului Educaţiei. Noi trebuia să parcurgem aceste proceduri legale, 
aceste etape legale pentru că nu puteam să stăm în loc pentru  acest aviz consultativ, 
trebuia să realizăm toate procedurile care decurg, etapele de angajare şi de organizare a 
reţelei de învăţământ în sistemul de învăţământ, sunt poate, diferite faţă de alţi 
angajatori. Cu ceea ce spuneţi dvs. că dispare patrimoniul sau poate n-am înţeles eu 
bine la ce vă refereaţi. Patrimoniul rămâne în continuare al Consiliului Local 
Municipal. Destinaţia este aceeaşi numai dacă va exista solicitare din partea autorităţii 
locale pentru acele spaţii unde primăria are envoie pentru a realiza locuinţe sociale şi 
unde, după cum vă aduceţi aminte, dl. Primar, încă de la începutul mandatului a promis 
că nu vrea să rămână grădiniţe în spaţiile improprii care sunt blocuri, exact acolo se va 
opera. Restul, tot patrimoniul rămâne al Consiliului Local Municipal şi ca destinaţie 
învăţământul. Nu am văzut unde aţi găsit dvs. lucrul acesta că se pierde vreun spaţiu 
către altceva. 

          D-ra Predescu: 
          Este tocmai Anghel Saligny, imobil despre care toţi ştim că sunt foarte mulţi ochi 

aţintiţi, foarte multe instituţii vor acest imobil, din păcate nici una nu este din domeniul 
învăţământului, care doreşte acest imobil.  Despre situaţia grădiniţelor, într-adevăr ele 
pot fi aduse în unităţile de învăţământ care au spaţiu disponibil, dar eu, ceea ce v-am 
spus şi rezultă şi din raţionamentul dvs. este faptul că  fiind o procedură în ceea ce ne 
priveşte pe noi, consultativă, ministerul, considerând că nu s-a derulat în termenul pe 
care îl prognozase, ne-a ignorat. Dacă ne-a ignorat, acum de ce să mai dăm noi avizul 
consultativ după actul decizional al ordinului ministrului. 

          Dl. Gîdăr: 
          Este opţiunea dvs. şi faceţi aşa cum doriţi. Eu vă spun că în acest moment s-a 

respectat procedura legală şi eu v-aş ruga să dăm avizul consultativ în acest moment că 
s-a respectat procedura legală, aşa cum am dat avizul consultativ şi în acel moment 
când procedura legală nu era respectată. Din ceea ce spuneţi dvs. v-am tot explicat că 
aceste clădiri de la Grupul Anghel Saligny vor rămâne ale Liceului Teoretic Charles 
Laugier, iar în discuţia precedentă ele rămâneau la Grupul Şcolar Neniţescu. 
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            D-na Tiribeja: 
           Am şi eu de spus ceva. De la începutul şedinţei se încalcă mereu regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local şi se pare că se face referire la acest 
regulament numai când este vorba de anumiţi consilieri.  Vreau de data aceasta să fac şi 
eu prezentă o precizare. Niciodată nu am luat cuvântul pentru aşa ceva, dar de data 
aceasta se bate pur şi simplu apa în piuă. La art. 92 alin. 3 „luările de cuvânt se referă 
strict la obiectul dezbaterii şi exprimă clar logic şi reverenţios punctul de vedere al 
vorbitorilor şi sunt limitate la durata a 5 minute. Preşedintele de şedinţă poate supune la 
vot depăşirea acestui timp”.   Alin. 4 „la dezbaterile privind un proiect de hotărâre, un 
consilier poate lua cuvântul o singură dată”. Vă rog frumos să se respecte.  

          Dl. Preşedinte: 
          Am făcut acelaşi apel ca şi dvs., am rugat să fim înţelegători şi colegi. Într-adevăr, 

aveţi dreptate, dacă mai procedăm în felul următor, eu vă promit că voi interveni. N-am 
vrut să fiu neelegant, dar se pare că, într-adevăr, uneori ne pierdem simţul măsurii. 
Întrucât ştiţi bine procedura, dacă iniţiatorul nu doreşte retragerea, sunt obligat să vă 
supun la vot proiectul. Ca atare, trecem la votul proiectului. Cine este pentru?      

          Votat cu 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 3 abţineri (Iordache, Boboc, Gîdăr). 
Proiectul de hotărâre a fost respins. 

           Dl. Badea: 
           D-na secretar, dl. Viceprimar a luat atribuţiile primarului. Are drept de vot sau nu? 

Eu nu ştiu. Dacă se poate să-mi spuneţi şi mie.  
            Dl. Viceprimar Dincă: 
          Eu nu mi-am pierdut calitatea de consilier local. Eu le-am propus proiectele de 

hotărâre de consiliu, puteam să fac iniţiative şi când era primarul în exerciţiu şi când 
aveam numai atribuţiile legate de Domnia Sa.  Acele atribuţii le am şi în prezent şi mai 
am o parte dintre cele pe care le avea primarul înainte. Nu mi-am schimbat calitatea de 
viceprimar, nu am altă calitate, aceeaşi de viceprimar o am şi nu mi s-a schimbat cu 
nimic de la prima zi până astăzi, şi nici calitatea de consilier local pe care  o deţin. Nu 
am fost suspendat de Consiliul local, nu există o instituţie în cadrul Legii 215 sau Legii 
393 care să prevadă că în măsura în care, din diverse motive când preiei atribuţiile 
primarului, îţi încetează sau ţi se suspendă calitatea de consilier local. Drept urmare, eu 
am propus proiectul de hotărâre pe ordinea de zi şi înainte de a prelua aceste atribuţii şi 
ulterior. Faptul că propun proiecte pe ordinea de zi nu presupune că îmi pierd calitatea 
de consilier local. Vă mulţumesc.  

          D-na Secretar: 
          Încă o dată rezultatul votului. Dl. Inspector a ridicat mâna la abţinere, cum ar fi fost 

corect. Deşi nu este un proiect de hotărâre cu caracter patrimonial, am comentat şi 
acum câteva luni, dânsul acum doreşte să se abţină şi avem 15 pentru, 9 împotrivă şi 3 
abţineri.      

   
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei măsuri în domeniul  salarizării  
personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Cherciu: 
         Vreau să spun că în urma studierii acestui proiect de hotărâre eu am concluzionat că 

sunt într-adevăr angajaţi în Primăria Municipiului Craiova care merită să beneficieze de 
efectele acestei hotărâri. Pe de altă parte însă, există şi alte persoane care, în opinia 
mea, nu ar trebui să beneficieze de aceste sporuri salariale. Însă, având în vedere că 
apreciez activitatea primei categorii, voi fi de acord cu votarea acestui proiect de 
hotărâre.  Însă fac menţiunea că îmi condiţionez acest vot pentru în cazul în care vor 
mai exista în viitor astfel de hotărâri de adoptare a unui cod de conduită al 
funcţionarului din Primăria Craiovei care, printre altele, să prevadă în mod expres felul 
în care angajaţii din primărie trebuie să se comporte în exercitarea funcţiilor faţă de 
cetăţenii acestui municipiu.  Sunt, din nefericire, plângeri, zic eu, justificate, ale multor 
locuitori din acest municipiu legate de felul în care sunt trataţi în momentul în care 
solicită sau au nevoie să obţină diferite acorduri, sugestii, din aparatul de specialitate al 
primăriei. Aici vorbesc, dacă vreţi, chiar în cunoştinţă de cauză pentru că şi eu personal, 
m-am bucurat de acest tratament al accesului într-un birou unde mai multe persoane 
discută foarte aprins un subiect care n-are legătură cu ceea ce au dânşii în 
responsabilitate, acel sentiment de a sta în faţa unui birou cu senzaţia clară că deranjezi 
şi să aştepţi de bună cuviinţă ca într-un moment sau altul să fii băgat în seamă. Un 
astfel de comportament, zic eu că trebuie să înceteze. Recunosc, nu vă ascund, că de 
când am şi calitatea de consilier, o astfel de atitudine s-a schimbat faţă de mine 
personal, în momentul în care am avut nevoie să solicit o anume problemă în cadrul 
primăriei. Însă această schimbare aş spune că nu mă flatează, ci oarecum mă întristează  
pentru că îmi dau seama că este o calitate efemeră cea pe care o îndeplinesc acum, de 
consilier. Va veni vremea când nu voi mai fi consilier, am prieteni, am rude care vin în 
primărie şi, cum vă spuneam, au parte de acest  tratament al unor funcţionari, încă o 
dată repet, mă refer numai la o parte dintre funcţionari, de indolenţă. Vedeam chiar 
acum, recent, persoane din aparatul primăriei care mestecă gumă într-o adunare 
publică. Astfel de atitudini doresc să înceteze şi de asta fac această propunere ca un cod 
de conduită al funcţionarului din primăria Craiovei să fie adoptat de urgenţă. În caz 
contrar, eu, personal, mă voi opune în viitor la orice proiect de hotărâre care prevede 
suplimentări salariale. 

          Dl. Marinescu Dorel: 
          Anchiesez şi eu la cele spuse de dl. Consilier  Cherciu Dan. Menţionez că voi vota 

acest proiect de hotărâre în primul rând ca semn de solidaritate socială pentru cei care 
merită cu adevărat, dar, totuşi, la proiectul de hotărâre era nevoie de o anexă pe care nu 
o avem şi ar trebui să o avem. În al doilea rând nu avem şi noi un minim al salariului 
din primărie şi un maxim pentru a vedea şi noi ce salarii sunt între cei care au salariul 
foarte mic şi cei care au foarte mare şi să încercăm cumva să le apropiem salariile 
acestea şi cred că oricum, nu s-ar impune această mărire în condiţiile în care  toţi 
angajatorii particulari reduc personalul, reduc salariile, noi le mărim. Este un semn de 
solidaritate socială pentru cei care merită cu adevărat. 
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           Dl. Ion Octavian: 
          Vreau să fac şi eu o observaţie asupra raportului Serviciului Resurse Umane. De 

asemenea, vroiam să semnalizez lipsa anexei de la acest raport şi, de asemenea, aş vrea 
să  întreb pe d-na secretar. La sfârşitul raportului este invocată anexa 4 din OG 9/2008, 
ordonanţă de guvern care este făcută pentru modificarea OG 6/2007care este abrogată 
de Legea 330/2009.  

          D-na Secretar: 
          Nu în totalitate. Trimiterea la OG 9/2008 are în vedere baza, deci clasificarea după 

care se face trimiterea este temeiul legal pentru încadrarea şi salarizarea funcţionarului 
public. În Legea 330 avem posibilitatea de a trece de la o categorie la alta ca nivel de 
administraţie sub aspectul salarizării. Dar ca să putem şti ce salariu este cel pe care îl 
avem în vedere şi nu cel cu sporuri, se face trimitere la încadrarea pe această ordonanţă 
9/2008 fără de care nu putem. De acolo se pleacă. Salarizarea din decembrie 2009 şi 
atunci eşti obligat să faci trimitere la baza pe care o ai în vedere la calcul. De aceea 
reseusele umane au făcut această trimitere.  

          Dl. Ion Octavian: 
          Am înţeles. Referitor la procentele cu care cei de la Resurse umane au spus că au 

scăzut salariile, şi pe care le-au invocat pentru creşterea salariilor, voiam să le zic că 
există şi un articol 30 în Legea 330  care spune „pentru persoanele ale căror sporuri cu 
caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la 
prezenta lege şi nu au mai fost incluse în soldele funcţiilor de bază sau, după caz, în 
indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute 
în vedere în legile anuale de salarizare până la acoperirea integrală a acestora”.    

          D-na Secretar: 
          Foarte adevărat ce spuneţi, puteam să le încadrăm dar nu primim avizele.  
          Dl. Boboc: 
          Mai întâi ar trebui să precizăm că nu este vorba de acordarea unor sporuri în plus, 

este vorba de acordarea unor sporuri compensatorii pentru diminuarea a ceea ce s-a 
pierdut, pentru a restabili adevărul şi a şti toată lumea despre ce este vorba. Pentru că în 
utlima perioadă s-a mediatizat foarte mult această problemă, că nu se vor reduce 
salariile, dar trebuie să observăm că există o strategie, se vorbeşte de salarii şi nu se 
vorbeşte de venituri. Noi la ora actuală discutăm de venituri şi vreau să vă spun că şi eu 
am discutat cu foarte mulţi funcţionari din diferite servicii ale primăriei şi, conform noii 
legi, aceste venituri scad cu 50%. Eu nu sunt adeptul acestui egalitarism neapărat să 
dăm salarii la cei care nu muncesc şi cei care nu merită. Dar, dacă avem posibilitatea şi 
există prevedere bugetară pentru că am înţeles că nu se afectează celelalte capitole ale 
bugetului,  este bine să facem această compensare. De aceea, am ceut şi în comisie să se 
precizeze cât rezolvăm sau ce rezolvăm cu acest supliment, referitor la pierderile pe 
care le au funcţionarii din primărie. Mi s-a dat un răspuns că se rezolvă aproximativ 
80%, este în jurul acestei cifre şi eu cred că nu trebuie să ne fie teamă să plătim oamenii 
bine dacă îşi fac datoria, repet, dacă îşi fac datoria. De asemenea, nu trebuie să 
comparăm cele două sisteme, că aşa am ajuns în ultima perioadă să îi punem pe unii 
împotriva altora, funcţionarii sunt într-un sistem public, dacă avem, le dăm, sau se 
operează şi activează în conformitate cu reglementările în vigoare, regimul privat este 
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regimul privat şi, de asemenea, operează şi acordă aceste drepturi în conformitate cu 
competenţa şi performanţa. Oricum trebuie să avem în vedere că dacă nu avem oameni 
motivaţi, nu o să avem nici performanţă, fie în sistemul bugetar, fie în sistemul privat. 
De aceea, eu voi fi de acord cu acest stimulent care este numai pe perioada acestui an, 
am înţeles, pe perioada acestui an, la anul se va vedea funcţie de situaţia municipiului, 
să se compenseze o parte din veniturile pe care le obţineau funcţionarii din Primăria 
Municipiului Craiova. Vă mulţumesc. 

          Dl. Marinescu Dorel: 
           Din ceea ce ştiu eu, aceste venituri care au fost diminuate, au fost câştigate de 

funcţionarii din primărie în instanţă şi prinse în buget urmare acestor hotărâri 
judecătoreşti, după care au fost reduse.  Aceste drepturi au fost câştigate în instanţă şi 
introduse în buget urmare unor hotărâri judecătoreşti  după care au fost reduse şi acum 
cererea aceasta este de suplimente salariale. Aceste suplimente salariale eu cred că ar 
trebui acordate doar celor care merită. 

          D-na Secretar: 
          Nu are legătură ce am obţinut pe sentinţe judecătoreşti.- Din această cauză se 

vorbeşte şi în presă de altceva decât  este legal. Daţi-mi voie să vă fac o precizare a 
ceea ce spuneţi că nu are suportul legal. Ce s-a obţinut judecătoreşte, într-adevăr, sunt 
nişte sentinţe care, fiind irevocabile şi executorii, titlurile de acest gen s-a stabilit prin 
hotărâre de guvern, s-au eşalonat ca plată pe durata a trei ani, deci n-are nici o legătură 
cu prevederea în buget pe care oricum trebuia să o avem pentru acest an, ce am pierdut 
şi este în limita aceleiaşi sume este acel spor de dispozitiv care, potrivit Legii 330/2009 
există în nota de fundamentare a legii, dar pe care nici o autoritate deconcentrată nu 
vrea să o avizeze. Din acest motiv s-a comentat şi am discutat şi cu dl. Primar şi cu cei 
doi viceprimari încă din momentul în care s-a pus în discuţie că nu-l vor mai acorda, să 
mergem pe acest stimulent pe care îl permite legea şi care acoperă o parte din pierderea 
suferită de funcţionari. N-are nici o legătură cu restul. 

           Dl. Răducănoiu: 
          Vă spun sincer că îmi proiectasem în minte ca şi punct, la primul punct al ordinei de 

zi de întrebări şi interpelări, salarizarea funcţionarilor publici din primărie, dar n-a mai 
avut obiect apărând acest proiect de hotărâre. Dacă vroiam să fac interpelare pe acest 
subiect, sigur că m-am şi pregătit cumva. Un funcţionar public, de exemplu, la asistenţă 
socială care are studii superioare primea salariu cât indemnizaţia unuia dintre noi. 
Deosebirea că el vine în fiecare zi la serviciu, iar noi la 3 şedinţe. Un funcţionar public 
care lucrează la ghişeu sau merge pe teren, referindu-mă la acest domeniu, trebuie să fie 
îmbrăcat frumos. Trebuie să nu fie tentat sub nici o formă. Iar acum, facem o filozofie 
pe o chestiune legală care se cuvine de fapt şi de drept  salariatului din primărie. 
Separaţia că unii muncesc şi merită şi alţii nu, nu trebuie să o marcăm acum, referitor la 
acest proiect de hotărâre. Sunt alte posibilităţi  ale conducătorilor care să ia măsuri cu 
cei care nu-şi fac datoria până la a pleca din instituţie. Nu cred că trebuie să facă 
obiectul discuţiilor. Ca atare, nu ştiu dacă are sens să insistăm prea mult pe acest 
subiect şi cred că ar fi bine să trecem la vot. Vă mulţumesc. 
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          D-ra Predescu: 
          Înainte, dl. Consilier Răducănoiu a făcut o trimitere elegantă la un anumit cuantum 

de indemnizaţie. N-am să dau cifra, n-am să spun exact care este salariul, dar pot să dau 
un nume. Este unul dintre funcţionarii care lucrează foarte mult şi foarte bine în ultima 
vreme, Mirel Bontea, care se vede câtă ordine a făcut în compartimentul său şi se 
prezintă şi în instanţă.  Astfel de angajat al primăriei municipiului Craiova care 
îndeplineşte atribuţiile a două posturi, unul prin delegare primeşte un salariu apropiat de 
indemnizaţie. Deci să ne gândim la acest aspect.  Nu ştiu de ce sunt atât de revoltaţi 
colegii de la PDL pentru că sunt şi ei oameni şi trebuie să se gândească la faptul că o 
lege foarte contestată a afectat nivelul salariilor tuturor angajaţilor din administraţia 
publică locală în ceea ce ţine de discuţia prezentă.  Nu este vorba de sporul de 
dispozitiv ci este vorba de cuantum şi este prin efectul acestei legi. Iar fundamentarea 
este corectă.  

           Dl. Pârvuleasa: 
          Nu ştiu dacă este momentul să facem noi o lege a salarizării funcţionarilor din 

primărie, sau să normăm noi salariile funcţionarilor.Problema este că trebuie să ţineţi 
cont că municipiul Craiova nu este nici Filiaşi, nici Segarcea şi anumite persoane sau 
compartimente speciale au nişte responsabilităţi. În ceea ce mă priveşte, voi fi de acord 
cu menţinerea şi mărirea salariilor. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          După atâtea dezbateri furtunoase şi furioase, o să avem surprinderea că o să fim în 

unanimitate şi ne dăm seama că am dezbătut tocmai pentru a ne  vedea undeva. S-au 
ridicat câteva probleme pertinente şi aş vrea să le dau şi un răspuns, ca iniţiator. Acest 
proiect de hotărâre a fost făcut şi în colaborare cu Agenţia de Prestări Sociale pe care 
am consultat-o legat de posibilitatea de a acorda acest supliment salarial, nu este nici un 
spor, este lege, supliment salarial. Şi scrie în hotărârea dvs. că nu este un drept câştigat. 
El la sfârşitul anului nu va mai exista şi rămâne la latitudinea dvs. dacă îl mai dăm sau 
nu sau dacă mai putem sau nu. Practic acest supliment salarial nu îl stabilim noi, aici, în 
consiliul local, sau  directorul economic sau viceprimarul. Este o grilă de salarizare cu 
mai multe anexe şi acest supliment salarial reprezintă diferenţa dintre salariul primit la 
funcţia de stat şi funcţia pe care o are fiecare dintre angajaţii primăriei. Funcţia de stat 
presupune un funcţionar care îşi exercită atribuţiile ca o instituţie publică centrală, de la 
agenţii, ministere, secretariate.  Este rezolvată 80% pentru că pe lângă sporul de 
dispozitiv s-au mai luat şi alte drepturi băneşti. De aceea, în momentul de faţă este 
rezolvată 80% nu din salariu ci din venituri. Vă rog să supuneţi la vot. 

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

Art.1. Se aprobă acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici numiţi în 
funcţii publice de execuţie şi conducere în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Craiova, egale cu diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru 
funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice 
locale în care sunt numiţi, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2.  Suplimentele salariale se acordă în exerciţiul financiar curent, începând cu data 
de 01.05.2010, proportional cu timpul efectiv lucrat şi reprezintă baza de calcul 
pentru drepturile şi obligaţiile care se determină în raport cu venitul salarial. 

  Suplimentele salariale aprobate conform prezentei hotărâri, nu constituie 
drepturi salariale câştigate. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Serviciul 
Resurse Umane şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Viceprimarului Municipiului 
Craiova, dl. Mărinică Dincă, de a susţine şi vota ordinea de zi a Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 
03.05.2010. 

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 Viceprimarului Municipiului Craiova,  dl. Mărinică 

Dincă, de a susţine şi vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” din data de 03.05.2010  următoarea ordine de zi: 
- modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei; 
- acceptarea, ca membru al asociaţiei, a Consiliului Local Caraula; 
- aprobarea Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; 
- aprobarea actului adiţional nr.1 de modificare a contractului de delegare a 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Oltenia” 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 „Regulamentului de desfăşurare a 
activităţii de administrare şi exploatare a terenurilor şi bazelor sportive care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova”. 

D-na Secretar: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.04.2010                                                                  37                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La comisia juridică s-au făcut mai 
multe modificări pe care noi ni le-am însuşit, pe care o vi le citesc acum fără să mă uit 
în conţinutul textului şi decât vă spun la ce face trimitere. Titlul capitolului III, art. 10, 
lit. b şi c prin includerea a încă două obligaţii, art. 16 prin excluderea lit. b,  art. 12, 
alin. 2 reformulat, art. 13 lit. d. Cap. V la tarife anexa să fie modificată. Nu ne-aţi spus 
însă dacă rămâne valoarea rotunjită sau nu. 

D-ra Predescu: 
Vă rog să citiţi pe articole modificările pentru că nu toţi  au participat la şedinţa 

comisiei juridice.  
 Dl. Viceprimar Dincă: 
Haideţi să ne respectăm unii pe alţii. D-ra Predescu este în comisia juridică, dacă 

dumneaei solicită să audă aceste modificări, le citim. Dacă vreunul dintre colegii care 
nu fac parte din comisia juridică solicită, atunci dăm curs. Cred că aşa este firesc.   

 Dl. Ion: 
Eu nu am întrebat decât de valoarea tarifelor. 
D-na Secretar: 
La tarife singurul comentariu, dacă executivul şi-a însuşit să rotunjească sau 

păstrează valoarea, că nu ne-aţi spus după discuţia de ieri. Rămâne valoarea propusă, 
care este cea din calcul, de aceea este de pildă 392 lei şi s-a spus 400 rotunjită. Dânşii 
au zis că din calcul acesta este coeficientul care este al tarifului, deci al menţinem. Aici 
a fost singurul comentariu între noi şi dumnealor. În rest, conţinutul lor se referă la 
drepturile şi obligaţiile pe care le are autoritatea locală în sensul că sunt corelative şi 
ne-am pus de acord la propunerea d-rei Bianca. Şi la tarif, executivul îşi menţine 
calculul care a ieşit din coeficientul aplicat.     

           Dl. Preşedinte: 
          Cu aceste observaţii, vă supun votului proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă „Regulamentul de desfăşurare a activităţii de administrare şi 
exploatare a terenurilor şi bazelor sportive care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

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

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

 
 
          Dl. Ion Octavian: 
          Aş dori să-l întreb pe dl. Director dacă grupurile sanitare care vor fi folosite la aceste 

terenuri sunt folosite exclusiv de persoanele care închiriază.  
          D-na Secretar: 
          Sunt exclusiv pentru baza sportivă. Noi avem regulament de administrare a bazei. 

Tot ce vorbim aici este numai pentru bază. 
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          Dl. Ion Octavian: 
          Având în vedere preţurile practicate în  oraş pentru celelalte terenuri sintetice, având 

în vedere faptul că investiţia este făcută de primărie nu de către un privat, care trebuie 
să scoată profit, având în vedere calitatea nu tocmai bună a acelor terenuri, eu vă 
propun la terenul de fotbal să se scadă tarifele cu 10 ron fără a se umbla la valoarea 
abonamentelor. Pentru că aceste terenuri se află destul de departe de oraş, Craiova este 
acum plină de terenuri sintetice,  eu vă spun din experienţa pe care am avut-o la 
Direcţia de Sport, nimeni nu a venit să închirieze deşi aveam cele mai mici tarife şi am 
solicitat valoarea abonamentelor  să rămână aceeaşi deoarece sunt foarte mulţi oameni 
care vin, fac un abobament, apoi închiriază terenurile la preţuri mai mari. De asta 
consider că valoarea pentru abonament trebuie să fie apropiată de valoarea pentru 
închirierea cu ora.  

          D-na Secretar: 
          În loc de 65 – 55, în loc de 75 – 65.  
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Având în vedere că eu sunt iniţiatorul şi este o propunere de modificare, cred că ne-

am lămurit înainte de şedinţă, în măsura în care există supracereri, să mărim tariful, în 
măsura în care sunt cereri foarte puţine, să micşorăm tariful. Eu cred că este bine să 
menţinem  deocamdată acest preţ. Nu este bătut în cuie pentru că este un bun care ne 
aparţine, este de interes public, dorim să-l folosească toţi cetăţenii, dar cred că în felul 
acesta şi disciplinăm pe cei din zona respectivă, chiar dacă diferenţa este foarte mică 
între preţul propus de noi şi cel de scădere. Cred că este mai bine să-l lăsăm aşa, mai 
ales că s-au făcut nişte calcule şi în felul acesta putem să vedem primele reacţii, pentru 
că până acum a fost frig, nu prea s-au folosit terenurile respective, o să  vedem de acum 
înainte pe perioada verii.  

           
 

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  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 MAI 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: 
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     -    să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii aprilie 2010, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului 
emis.  

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

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

 
 

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

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

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

costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna martie 2010, în valoare de 2.230.272,35 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.  
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare la concursul 
organizat în luna mai, pentru ocuparea postului de director general al 
Regiei Autonome de Transport 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 criteriile de participare la concursul organizat în luna mai 2010 pentru 

ocuparea postului de director general al Regiei Autonome de Transport 
Craiova, după cum urmează: 
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România; 
- să fie absolvent al învăţământului universitar, cu studii superioare de lungă 
durată cu  diplomă de licenţă; 
- să aibă vechime minim 5 ani în activitate; 
- să aibă cunoştinţe operare calculator; 
- să nu fi suferit condamnări penale sau civile care l-ar putea face incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează. 

Art.2. Se aprobă procedura de organizare a concursului pentru ocuparea postului de 
director general al Regiei Autonome de Transport Craiova, după cum urmează: 

- concursul va consta în două probe: proba scrisă şi proba de interviu, conform 
bibliografiei aprobate în acest sens; 
- nota minimă pentru promovare este 8 (opt), pentru fiecare din cele două probe. 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului 
organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” 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  rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de 

manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, conform procesului 
verbal prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă proiectul de management câştigător, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Mărinică Dincă, Viceprimarul Municipiului Craiova să 
negocieze şi să încheie contractul de management, pentru perioada 01.05.2010 
– 30.04.2013. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.04.2010                                                                  41                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Teatrul Liric „Elena Teodorini” 
Craiova. 

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

         Dl. Badea: 
         Fac referire la punctele 12, 13 şi 14 care vizează acelaşi lucru şi anume aprobarea 

unor rapoarte de evaluare pentru managerii de la trei instituţii care aparţin de noi, în 
speţă Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Teatrul de Copii şi Tineret Colibri şi Casa de 
Cultură Traian Demetrescu.  Încă de la început vă spun că nu voi vota împotriva acestor 
rapoarte de evaluare. Nu am nimic împotriva celor trei manageri. Dumnealor sunt 
competenţi, au demonstrat-o de-a lungul timpului prin activitatea pe care au prestat-o la 
instituţiile pe care le conduc, dar eu consider că avem o problemă de legalitate la cele 
trei proiecte. Şi nu ar trebui să avem un raport de evaluare al activităţii, ci ar trebui să 
avem concursuri pe aceste posturi. Şi daţi-mi voie să şi argumentez de ce cred eu asta. 
În primul rând trebuie ştiut că aceste contracte de manageri ale celor trei au expirat la 
31.12.2009. legea 269/2009 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 
concerte, stipulează la art. 33 alin. 1 „în situaţiile de încetare a contractului de 
management – lucru care s-a întâmplat la 31.12.2009 -  autoritatea desemnează o 
conducere interimară a instituţiei publice de cultură în maxim 5 zile de la constatarea 
încetării contractului de management şi organizează un nou concurs de proiecte de 
management în maxim 120 zile calendaristice de la desemnarea managerului  
interimar”. În al doilea rând aceeaşi lege la art. 37 alin. 2 spune „în cazul în care 
rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel puţin 150 
de zile calendaristice înainte de expirarea contractului de management”. Ori domnii 
manageri sunt în aceste posturi de ceva timp şi cred că ar fi trebuit să se facă evaluarea 
cu 150 zile înainte de expirarea contractului dumnealor de management pentru a evita 
expunerea dumnealor la situaţia că trebuie să susţină din nou concursul. Este un punct 
de vedere al meu. S-ar putea să fie greşit, dar eu mi l-am exprimat şi sper să nu avem 
surprize ca pe viitor cineva să conteste în instanţă şi să câştige. 

          Dl. Marinescu Nicolae: 
          Discuţia aceasta a avut loc şi în cadrul comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate, 

sport şi la rândul meu am sentimentul că lucrurile sunt destul de clare. Noi supunem 
acum spre aprobare un  rezultat al unei evaluări care a fost stabilită prin hotărârea 
comisiilor   din consiliu şi nu s-a dus nimeni să se autoevalueze aşa singuri şi acum ne 
trezirăm noi că avem un rezultat, de unde o fi apărând şi  de ce. Această evaluare s-a 
făcut, a constatat că aceşti manageri sunt într-adevăr performanţi, instituţiile acestea de 
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cultură au rezultate foarte bune şi, în sfârşit, când ceva merge bine, probabil că aşa este 
treaba, trebuie să ne apucăm să stricăm ca să nu funcţioneze nimic, de ce să funcţioneze 
ceva. Vreau să spun că subiectul acesta a fost destul de bine lămurit prin faptul că nu au 
existat norme de aplicare la lege, ele au apărut la sfârşitul lunii noiembrie, a fost din 
acest considerent dată dispoziţie de primar ca aceşti manageri să-şi desfăşoare 
activitatea în continuare, sigur că majoritatea dintre noi ştim,  dar dacă tot facem 
discuţie publică, să  înţeleagă publicul despre ce vorbim aici. Şi, în consecinţă, a avut 
loc această evaluare.  Deci până la urmă nu înţeleg care este subiectul. Noi ce ne 
propunem?   Să anulăm evaluările făcute din dispoziţia consiliului local ca să dăm afară 
nişte manageri buni să organizăm concursuri la care să vină, eventual, aceeaşi manageri 
buni care să câştige aceste concursuri şi uite aşa, să avem activitate degeaba. Închei 
exprimându-mi sentimentul că din motive pe care le bănuiesc dar îmi este şi jenă să le 
formulez, am intrat aşa, în campanie electorală prematur. Credem că este liber postul de 
primar şi  vrem să ne vadă lumea ce buni suntem? Cred că intrăm într-un exces de 
activitate care o fi dând bine la filmare. Eu mă îndoiesc că locuitorii Craiovei rămân aşa 
încântaţi să vadă aceste minunate dezbateri în care, cum spunea dl. Viceprimar, după ce 
vorbirăm o oră, votarăm în unanimitate. Riscăm să devenim ridicoli. 

          Dl. Badea: 
          Îl asigur pe dl. Consilier că nu-mi doresc să ajung primar. Credeam că dânsul mă 

cunoaşte cât de cât şi că avem un sentiment reciproc. Dar să fie sănătos. Îi doresc multă 
sănătate. Nu a înţeles ce am vrut eu.  Eu nu am făcut decât o referire la un articol din 
lege şi atât, nu am spus că sunt împotriva dumnealor, am spus că-i stimez, dar probabil 
că odată cu înaintarea în vârstă n-a înţeles ce am vrut eu să spun.  

          Dl. Preşedinte: 
           Fără astfel de mod de abordare al problemei. Adică subtilităţile şi ironia îşi au totuşi 

un prag şi rugămintea fiindcă sunteţi o persoană elevată şi elegantă, să nu coborâţi sub 
acel standard. Pe de o parte oamenii nu sunt vinovaţi cu nimic, pe de altă parte legat de 
evaluare oamenii şi-au probat din plin competenţa, sunt însă nişte derapaje dinspre 
partea serviciului de persona, sesizate în timp şi de d-na Tiribeja, sesizate şi de dvs. şi 
cred că este cazul să se cam termine cu treburile acestea.  

          D-ra Predescu: 
          Eu vă rog să fim serioşi, nu este nimic de luat în râns. Este o chestiune de legalitate. 

Problema de legalitate care se pune cu privire la aceste trei proiecte este următoarea: 
dacă în momentul în care s-a realizat evaluarea, eram în prezenţa unui contract de 
management  valabil, deci în termen, şi, ca atare, evaluarea se putea realiza, iar, în 
februarie anul acesta, când am hotărât numirea unor comisii de evaluare, nu am avut în 
acel proiect puse la dispoziţie şi contractele de management încheiate pe termen cu dată 
limită 31.12.2010 pentru a cunoaşte acest lucru sau contractele au expirat, fiind 
încheiate pe perioadă determinată, în aceste condiţii erau aplicabile art. 33 – 34 din 
Legea 269/2009  numindu-se un manager interimar şi se organiza concurs. Acesta este 
un punct de vedere pe care l-am susţinut şi în comisia juridică şi care ţine de legalitate. 
În ceea ce priveşte proiectul de la punctul 12 materialele care stau la baza lui sunt 
defectuos întocmite. Adică atât caietul de obiective cât şi regulamentul nu au conţinutul 
necesar unui astfel de act. Este o chestiune care s-a discutat, managerul prezent, 
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dl.director Zamfir şi-a luat angajamentul că va reface integral aceste documente şi acum 
întreb dacă a refăcut aceste documente. 

          Dl. Director Zamfir: 
         Am discutat cu d-na consilier  şi am rezolvat toate problemele care sunt acolo.  
         D-na Secretar: 
         Sub aspectul formei la punctul 12 este acoperitor.  Sub aspectul condiţiei de 

legalitate, am spus-o şi în comisia juridică, vă repet şi acum, a încercat să amintească 
ceva dl. Marinescu, inconsecvenţa legiuitorului care n-a avut în vedere expirarea prin 
împlinirea termenului, când a zis încetarea de drept a contractelor, a dus la consecinţele 
şi la discuţiile noastre de aici. Ca o dovadă a acestui fapt prin ordonanţe, când s-a 
aprobat Legea 269/2009 cea mai mare parte a articolelor au fost modificate exact cu 
privire la încetarea acestor contracte. Nu se poate să încetezi de drept un contract în 
fiinţă fără un raport de evaluare, ca o dovadă că legiuitorul spune acum în Legea 
269/2009 după modificare că după evaluarea finală sau anuală se poate face încetarea, 
ori noi, după apariţia hotărârii de guvern şi a normelor de aplicare abia am reuşit să 
intrăm în termenul legal, toate instituţiile din ţară nu numai noi, cu această evaluare pe 
care am adus-o în faţa dvs. acum. Deci încadrându-ne în modificarea legii, cu această 
evaluare n-am încălcat nici o lege, nu putem înceta de drept un contract. Acolo unde am 
avut două locuri vacante se organizează concurs. Pentru ceilalţi, rapoartele de evaluare 
sunt ceea ce aveţi dvs. pe aici şi venim cu aceste propuneri de prelungire a contractelor. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Trebuie să ne pronunţăm pe nişte chestiuni care intră în competenţa noastră.  Nu 
am cunoştinţă ca vreunul dintre noi, consilierii, suntem absolvenţi de conservator, ştim 
să cântăm la pian sau să dirijăm.  Dânşii de la punctele respective, managerii, asta ştiu 
să facă şi au probat-o  prin activitatea instituţiilor respective. Evident că observaţiile 
trebuiesc luate în calcul, cele care s-au făcut la comisia juridică, dar şi în plen, şi avem 
rugămintea compartimentele de specialitate când întocmesc  un raport şi înaintează sub 
formă de proiect o hotărâre care să fie luată în Consiliul Local, s-o facă cu mai mult 
profesionalism. Adică mă gândesc că dacă materialul era dat de două ori cu 
recomandările respective, nu ne crea nouă posibilitatea să facem astfel de observaţii.  
     Dl. Preşedinte: 
     Am fost pe aceeaşi lungime de undă. Vroiam să fac o precizare legată de marota 
aceasta cu respectarea legii, noi venim la fiecare proiect de hotărâre cu expunere de 
motive, cu nişte opinii personale, nu neapărat cu fundamentări juridice că este legal sau 
nu este legal.  Toate hotărârile noastre primesc viza de legalitate, şi o ştiţi foarte bine, 
de la Instituţia Prefectului. Nu suntem noi for abilitat să dăm viză de legalitate pe 
hotărârile pe care le luăm.   
      Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului şi caietul de obiective la 

Teatrul Liric “Elena Teodorini” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul Liric “Elena 
Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
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          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 5 
abţineri (Ştefârţă, Mincu, Predescu, Ion, Badea, Iordache). 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” Craiova. 

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

          D-ra Predescu: 
          Fac o remarcă pentru toate cele trei situaţii. Dacă regulamentul, aşa cum este şi legal, 

este mai întâi supus consiliului administrativ şi apoi consiliului local care are şi 
competenţa de a-l adopta, ca atare, porneşte de la o iniţiativă a acestei instituţii, caietul 
de obiective este iniţiativa executivului. Rog ca de acum înainte actele să fie întocmite 
într-adevăr de executiv, pentru că din felul cum au fost lucrate rezultă că tot instituţia  
le-a lucrat şi a copiat de colo colo cu toate greşelile.  

          D-na Secretar: 
          Am reţinut la toate cele patru instituţii pe care le aveţi aceleaşi argumente, şi ale d-

lui Badea şi ale dvs.  
          Dl. Albăstroiu: 
          Aş vrea să pun şi eu o problemă. La şedinţele de comisii s-a tot discutat.  S-a dat şi 

un aviz. Numai de dragul de a fi pe sticlă mai discutăm încă o dată, o oră? 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului şi caietul de obiective la 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii 
şi Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 6 
abţineri (Predescu, Ion, Ştefârţă, Mincu, Badea, Iordache). 

  
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului şi a caietul de obiective la Casa de Cultură „Traian 
Demetrescu” Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1.  Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului şi caietul de obiective la 
Casa de de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 7 
abţineri (Predescu, Ion, Ştefârţă, Mincu, Badea, Iordache). 

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
investiţia:“Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin 
înfiinţarea unei reţele de monitoare urbane în municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. A fost rectificată prin completare 

formularea.  
          Dl. Răducănoiu: 
          Rog în mod special să se consemneze ce spun acum, o voi mai spune şi la momentul 

potrivit. Numai informaţii publice să aibă ca destinaţie acest obiectiv şi nu propagandă 
electorală făcută de oameni politici cu „La mulţi ani!” de Sfântul Ion şi de Bobotează.  

          Dl. Cherciu: 
          În comisia de buget finanţe mi-am exprimat nişte dubii legate de oportunitatea 

acestui proiect că riscăm să implementăm o altă tichie de mărgăritar în oraşul Craiova. 
Suma alocată acestui proiect mi se pare disproporţionată raportată la utilitatea 
proiectului şi mai ales la viabilitatea acestuia. Ştim cu toţii din alte experienţe că toate 
aceste tipuri de info chioşcuri aflate la dispoziţia cetăţeanului, mai devreme sau mai 
târziu vor sfârşi prin a fi total nefuncţionale. Sunt total vandalizate, sunt acoperite cu 
spray-uri cu vopsea încât utilitatea pe termen lung a unui astfel de proiect, în opinia 
mea este mai mult decât discutabilă. Chiar dacă sunt alocate fonduri europene pentru un 
astfel de proiect, sunt convins că executivul poate găsi alte măsuri care să se încadreze 
în acest proiect încât fondurile să fie mai judicios folosite.  Acesta este motivul pentru 
care ţin să-mi exprim satisfacţia pentru atitudinea d-lui viceprimar Mărinică Dincă, care 
în discuţiile avute pe tema acestui proiect  de hotărâre, m-a asigurat că va studia în 
perspectivă într-adevăr dacă nu se pot identifica proiecte din care comunitatea şi care să 
se încadreze în această direcţie, să aibă mult mai mult de câştigat.  

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

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru investiţia: “Facilitarea accesului 
cetăţenilor la informaţii publice prin înfiinţarea unei reţele de monitoare urbane 
în municipiul Craiova”, cu principalii indicatori tehnico-economici: 

   1.Valoarea totală a investiţiei = 6.331.733 lei (inclusiv TVA) - 1.499.273 Euro 
- din care  C+M = 904.760 lei (inclusiv TVA) – 214.236 Euro 
(1 Euro = 4,2232 lei)  
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   2. Eşalonarea investiţiei  
         - anul I                                           3.866.247,80 lei/915.478,26 Euro 
         - anul II                                          2.465.485,20 lei/583.795,51 Euro 

   3.  Durata de execuţie = 10 luni 
   4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) - nr. monitoare urbane (totemuri  montate) 
:55.       
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 26 voturi pentru şi 1 
abţinere (Cherciu). 

  
 

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă închirierea, pe o perioadă de 1 an, a terenurilor aparţinând domeniului 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică prin completare, anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.68/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Albăstroiu). 

 
 

17. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenului 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Brestei. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a 

spaţiului în suprafaţă de 41,35 mp, care aparţine domeniului public al 
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municipiului Craiova, situat în Piaţa Brestei, identificat conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii bunului identificat la art.1, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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, pe anul 2010. 

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

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

  Art.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.  

 
 

18. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a terenului 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Brazda-Baba Novac. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a 

spaţiului în suprafaţă de 28,20 mp., care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Piaţa Brazda-Baba Novac, compus din 4 boxe 
numerotate 1, 2, 23, 24 şi holul aferent, identificat conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii bunurilor identificate la art. 1, 
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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 

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

Art.5. Serviciului Public Administraţia Pieţelor  şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, 
iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

19. 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 toate aceste puncte ce privesc prelungirea contractelor de închiriere, au 

fost încheiate pe o perioadă, investiţiile au fost făcute. În timpul trecut de atunci până 
acum probabil că aceste investiţii s-au amortizat. Nu credeţi că ar fi oportun ca această 
prelungire să se facă eventual printr-o nouă licitaţie? Poate şi alţii doresc să ia aceste 
spaţii. Mai mult decât atât, intervenţia mea este bazată pe nişte fapte reale. Multe dintre 
aceste spaţii sunt subînchiriate. De ce se întâmplă acest lucru? În contractele de 
închiriere avem prevăzută obligativitatea de a nu subînchiria aceste spaţii sau de anu se 
asocia. Acesta este un lucru extraordinar de bun şi este relevant, dar nu poate fi aplicat 
dintr-un alt motiv. Ca sancţiune la acestă nerespectare a acestei prevederi din contract, 
respectiv subînchirierea sau  asocierea pe acest spaţiu este „daune materiale”.   Nu vă 
supăraţi, nu ar fi normal ca sancţiune la subînchirierea spaţiului să fie rezilierea de drept 
a contractului? 

          D-na Secretar: 
          Dacă ne propuneţi, cu ocazia prelungirii unui asemenea contract să putem să 

modificăm contractul incluzând o  asemenea clauză „în cazul subînchirierii contractul 
încetează de drept”. Subînchirierea este prevăzută ca o clauză cu posibilitatea de a fi 
aprobată numai de către Consiliul Local, în caz contrar acesta încetând. O supunem la 
vot la toate prelungirile de contracte. 
          Dl. Marinescu Dorel:  

       A mai avut modificări succesive cu ocazia prelungirii. Întrebarea este de ce a fost 
prevăzută această condiţie de nesubînchiriere. Aceasta ar fi rugămintea mea ca 
subînchirierea să fie sancţionată cu rezilierea de drept a contractului. Este propunere ca 
amendament. Există foarte multe spaţii închiriate pentru care nu s-au plătit chirii.  Unii 
sunt evacuaţi şi nu se recuperează datoriile de la ei. La unii se recuperează datoriile. În 
schimb sunt alţii pentru care suntem mai favorabili, respectiv închiriem altora, cu 
condiţia ca cel care închiriază ulterior să plătească şi datoria celui care a avut anterior. 
Haideţi să aplicăm cumva o măsură unitară pentru toţi. 
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           D-na Secretar: 
          Practica pe care o spuneţi acum a fost valabilă numai la categoria locuinţe şi numai 

acolo unde pe situaţiile deosebite, fiind pe listă acceptă cineva ca să dobândească 
locuinţa  să plătească debitul pe care noi nu-l putem încasa niciodată. Niciodată la spaţii 
cu altă destinaţie. 

          Dl. Marinescu Dorel: 
          Din ce ştiu eu şi la spaţii s-a procedat la fel. Aş dori să fie o situaţie unitară şi să se 

aplice măsuri unitare.  
          Dl. Albăstroiu: 
          Aş vrea să fac o rectificare. În contractul de închiriere sau concesionare a unui spaţiu 

este clauză în care spune că nu ai voie să concesionezi sau să subînchiriezi. Dacă nu ai 
voie urmează şi măsurile după aceea. 

          Dl. Marinescu Dorel: 
          Ceea ce este important, sancţiunea cu care este sancţionată nerespectarea 

obligativităţii de a nu subînchiria este „daune”. Primăria nu s-a îndreptat împotriva 
nimănui pentru daune. Ar trebui să sancţionăm cu rezilierea contractului de drept. 
Supuneţi la vot amendamentul propus de mine. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dvs. 
          D-na Secretar: 
          O să introducem această propunere pe care o aveţi dvs. Introducem în 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. Sunteţi de acord cu această formă? S-o am în vedere ca art. 2 în hotărâre să 
ştie că este executorie că altfel pot să-i modific contractul şi să creadă că o fac 
unilateral. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Nu cred că este corect ca la o propunere de modificare de contract să şi modificăm 

contractul. Noi nu avem contractul la dispoziţie în întregul său ca să-l vedem, să vedem  
corelaţiile.    

          D-na Secretar: 
          Asta vă spuneam, să fiţi de acord să redactez hotărârea că s-ar putea să avem un alt 

impediment. Să nu semneze contractul, să nu fie de acord că este contractul comun şi 
atunci dacă introduc această propunere o am în vedere în hotărâre, când omul se 
prezintă închei contractul cu această nouă clauză pe care o acceptă sau nu. În măsura în 
care contractul nu se finalizează în sensul că nu-l mai încheie, vin şi vă prezint. Această 
clauză nu trece. 

          Dl. Răducănoiu: 
         Nu m-aţi înţeles, eu vreau contractul în întregul lui ca să văd corelaţiile.   
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          D-na Secretar: 
          Nu ştiu dacă îmi permit să lucrez pe contract. Contractul se încheie de către primar, 

care în executarea hotărârii Consiliului Local negociază clauzele acestuia şi le 
modifică. Prin acest articol 2 propun modificarea prin act adiţional nu numai la 
prelungire ci şi la clauza cu privire la rezolvirea de drept a contractului. 

          D-ra Predescu: 
          Problema este că nu putem hotărâ acum numai cu privire la cei care fac obiectul 

acestui proiect şi trebuie luată distinct o hotărâre de principiu pentru condiţiile în care 
se încheie contractul de acum încolo. Acesta este principiul. Nici nu putem împărtăşi 
punctul de vedere al d-nei secretar pentru că noi dăm un vot asupra unui proiect care 
este şi nu putem lăsa în alb pentru a se completa după aceea. 

          D-na Secretar: 
         Cu privire la aceştia, dacă luaţi din hotărâre, negociez contractul în executarea 

hotărârii. Pe măsură ce vin ceilalţi la prelungire facem acelaşi model de contract. Eu nu 
pot să îi propun acum unuia alt model de contract în derularea contractului.  N-am cum 
să fac asta. La ei da pentru că acum s-a împlinit termenul. Îl acceptă în forma pe care o 
propun se prelungeşte, dacă nu-l acceptă, nu se prelungeşte.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Având în vedere că eu sunt iniţiatorul şi vă mai aduceţi aminte din când în când de 

mine, orice lucru este perfectibil şi avem o ocazie să-l perfecţionăm. Noi nu votăm  
acum un contract. Chiar dacă menţinem hotărârea de consiliu care există acum fără nici 
un fel de modificare,  sau dacă inserăm în conţinutul ei modificarea pe care a zis-o dl. 
Dorel Marinescu. În momentul de faţă noi votăm o prelungire de contract. Se va ajunge 
sau cred că s-a şi ajuns la termen cu acest contract. Trebuie să intervină un nou 
contract. Nu intervine decât  dacă există acordul comun al celor două părţi. Noi astăzi 
ne dăm acordul iar ei o să şi-l dea când o să vină să semneze contractul. Noi putem să-i 
propunem orice tip de contract. Este adevărat, nu putem prin această hotărâre alte 
contracte care sunt în exerciţiu. Iar cu privire la o poziţie unitară în acest sens, cred că o 
hotărâre de consiliu astăzi, fie în a modifica toate contractele, pentru că ăsta este un 
exemplu pe care o să-l dăm şi nu cred că o să ne schimbăm poziţia de la o şedinţă la 
alta, cred că este de bun simţ în măsura în care eu ţi-am închiriat ţie un imobil şi tu te 
angajezi să-l foloseşti numai tu, cred că sancţiunile ar fi trebuit să fie totale. Adică 
reziliere prin  pact comisoriu grad IV fără a sesiza instanţa. Nu cred că este o propunere 
rea, cred că ar fi trebuit făcută mai demult, aşa încât cred că este suficient de pertinentă. 
Nu votăm un contract, contractul se va redacta având  această normă. Supuneţi textul 
nu aşa cum l-am propus eu ci cu modificările propuse de dl. Dorel Marinescu.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, cu modificarea propusă de dl. 

Marinescu? 
 Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de 

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

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

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2004 şi nr.45/2005. 

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

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, pe care este amplasată o  construcţie provizorie, cu destinaţia de 
garaj. 

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

         Dl. Marinescu Dorel: 
         La comisia juridică din ce observ eu din caietul comisiei pe care cineva nu l-a studiat 

şi trebuia să observe, la punctele 12, 13, 16 a fost aviz nefavorabil.  
          D-na Secretar: 
          La punctele 12, 13, 16, avizele pe care ni le-aţi comunicat că noi nu citim procesele-

verbale, reţineţi. Comisiile de specialitate înaintează avizele comisiilor. Aşa scrie în 
procedură şi aşa este de când lumea. N-aţi dat nici un aviz, s-au făcut decât comentarii 
cu privire la instituţiile de cultură, de către dl. Badea şi de către d-ra Bianca. La comisia 
juridică au fost 3 şi 3. Avizele sunt cele care ajung la noi. Şi n-a ajuns nici unul cu 
nefavorabil. Ce scrieţi în procesul-verbal îl priveşte pe secretar şi pe cine semnează. 
Mie îmi comunicaţi avizul. Aşa scrie în regulament.   

          Dl. Albăstroiu: 
          Referitor la punctul 20, vreau să rămân consecvent cu ceea ce am spus în comisia 

juridică şi la punctul cu garajele. Voi fi împotrivă şi la acest punct întrucât nu sunt de 
acord ca în diverse cartiere lângă un bloc frumos construit, într-o zonă verde, să apară 
un garaj ba din tablă,  ba din lemn, nişte magherniţe acolo care arată urât.  
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          Dl. Răducănoiu: 
          Aceeaşi poziţie am avut-o în comisie, nu mai repet, dar folosesc posibilitatea de a 

mă exprima la  acest punct împotrivă, cu rugămintea, şi am mai spus mai înainte dar s-a 
trecut neobservat, să respectăm regulamentul. Deci în plenul Consiliului Local  
preşedinţii de comisii prezintă avizele. Să-şi facă fiecare treaba că de aceea este 
preşedinte,  iar în lipsa acestuia secretarul şi atunci nu mai sunt discuţii că a circulat 
avizul sau nu a circulat.   

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

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractului de 
închiriere nr.264/2004, având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în cart. Craioviţa Nouă, zona blocuri ANL, pe care 
este amplasată o construcţie provizorie, cu destinaţia de garaj. 

Art.2. Preţul închirierii terenului prevăzut la art.1, pentru anul 2010, se stabileste 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, 
respectiv 1,5 lei/mp/lună, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional, la 
contractul de închiriere  nr.264/2004, în formă modificată. 

Art.4. 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 19 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Albăstroiu, Ştefârţă) şi 4 abţineri (Magla). 

 
 

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

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

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cu aceeaşi modificare ca şi la punctul 19.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la 03.08.2011, a duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Centrală din 
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municipiul Craiova, prevăzute în anexa  nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractelor prevăzute la art.1 şi 2, 
fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti 
(pact comisoriu grad IV), autoritatea locală având dreptul să dezafecteze terenul 
închiriat ocupat de investiţiile realizate şi să dispună aducerea acestuia în stare 
iniţială pe cheltuiala exclusivă a locatarului. 

Art.4. Se împuterniceşte directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor  Craiova, să semneze actele adiţionale de prelungire a contractelor 
de închiriere. 

Art.5. Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte  de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

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

 
 

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, precum şi locuinţe din domeniul 
privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1şi 2, modificări ce privesc schimbarea numelui pe cale administrativă sau 
prin căsătorie, divorţ, modificarea cuantumului chiriei ca efect al erorilor de 
calcul, alte erori materiale, inserate în contractele de închiriere, modificări ale 
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suprafeţelor locative, modificări impuse prin hotărâri ale instanţelor de judecată 
rămase definitive şi irevocabile. 

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

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

 
 
          În sală sunt prezenţi 25 consilieri. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.3/1997 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti, având ca obiect exploatarea în 
comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul public al municipiului 
Craiova. 

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

          Dl. Ion Octavian: 
          Vreau să aduc o observaţie. Aş dori să le atrag atenţia juriştilor pentru viitor faptul 

că în contractul încheiat între această firmă şi primărie, dacă primăria ar fi dorit să 
desfiinţeze o  parte dintre aceste panouri publicitare, ar fi fost obligată să ofere în 
contrapartidă loc în alte zone ale oraşului astfel încât societatea să nu-şi micşoreze 
numărul de panouri publicitare, în schimb în momentul în care societatea solicită 
reducerea numărului  de panouri publicitare, primăria nu beneficiază, nu poate să ceară 
absolut nimic. Când ne merge bine, este în regulă, când nu... 

          Dl. Preşedinte: 
          Dacă sunt nişte observaţii de genul acesta legate de contracte cadru cum a avut şi 

colegul Marinescu înainte, rugămintea mea este să veniţi din timp util să faceţi 
observaţii înainte de încheierea unor contracte.     

          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de asociere nr. 3/1997 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS OUTDOOR 
ROMANIA SRL Bucureşti, în sensul reducerii numărului de amplasamente a 
mijloacelor de publicitate de la 65 la 30, identificate în anexa care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliul Local al Municipiului Craiova nr. 77/1997. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economico-Financiară, Direcţia Taxe şi 
Impozite şi S.C. NEWS OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Nedelescu). 

 
     

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.4 
bis/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
NEWS OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti, având ca obiect având ca 
obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate pe domeniul 
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 contractului de asociere nr. 4 bis/2003 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS OUTDOOR 
ROMANIA SRL Bucureşti, în sensul reducerii numărului de amplasamente de 
la 21 la 15, identificate în anexa care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 208/2003. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economico-Financiară şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMANIA SRL Bucureşti vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Nedelescu). 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.34124/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Stroe Ioana, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.34124/2006 având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, după cum urmează: 

Se înlocuieşte partea contractantă “STROE IOANA”, cu “MUTU MAZILU 
LIANA”, medic titular în medicina de familie al S.C. Cabinet Medical Dr. Stroe 
Ioana S.R.L.; 
durata concesiunii va fi de 15 ani, începând cu 01.06.2006. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local, în domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor spaţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, dr. Stroe Ioana şi dr. Mutu – Mazilu Liana vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.34010/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Giurgiulescu Elena, având ca obiect având ca obiect spaţiul cu destinaţia de 
cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Constantin 
Gherghina, nr.62. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.34010/2006 având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str. Constantin Gherghina, nr.62, în sensul înlocuirii formei de 
înregistrare a concesionarului, din persoană fizică „Cabinet Medical Individual 
Dr. Giurgiulescu Elena”, în persoană juridică „S.C. ELENAMED 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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor spaţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Giurgiulescu Elena 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 cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.35703/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
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Gavrilescu Mariea, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, Aleea Duiliu Marcu, nr.16 
(Micropoliclinica Craioviţa Nouă). 

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 cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.35703/2006  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Gavrilescu Mariea, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Gavrilescu Mariea, către dr. 
Mihală Liliana, medic titular în medicina de familie al S.C. Miha Holding 
S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune nr. 35703/2006. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor spaţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, dr. Gavrilescu Mariea şi dr. Mihală Liliana 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Cantemir, nr.9. 

D-na Secretar: 
Aviz nefavorabil din partea comisiei juridice. 

         Dl. Marinescu Dorel: 
         Avizul nefavorabil a fost din cauza faptului că sunt neconcordanţe între terenurile 

care se achiziţionează şi cele care se vând de către primărie şi pentru aceasta am invitat 
evaluatorul la şedinţa următoare a comisiei pentru a ne prezenta unele explicaţii. 

          D-ra Predescu: 
         Tot la comisia juridică s-a mai hotărât să fie invitat acest evaluator, obiecţiunile la 

cele trei proiecte, 28, 29 şi 30 au privit chiar în substanţa lor evaluarea, criteriile avute 
în vedere la evaluare. Din partea executivului, d-na secretar, aş solicita ca toate 
terenurile pe care au fost construite case în zona ANL să fie avute în vedere şi să se dea  
o  unică hotărâre pentru toţi pentru a fi un criteriu de evaluare a redevenţei pentru 
acestea ca să nu avem evaluări diferite pentru terenuri cu case diferite. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Am înţeles poziţia celor de la comisia juridică. La 28 şi 29 înţeleg că aţi dat un aviz 

nefavorabil şi aşteptaţi să se prezinte evaluatorul pentru  a face o lămurire şi pentru a 
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înţelege propunerea  dvs. privind un preţ unic. Sunt de acord cu acest lucru, drept 
urmare 28 şi 29 retragem pentru a putea fi data viitoare lămurite lucrurile întru-totul cu 
privire la aceste două terenuri, n-am nimic împotrivă, sper să le lămurească cât mai bine 
cu privire la acest aspect. Şi punctul 30 îl retrag. Aţi făcut nişte observaţii pertinente şi 
de fiecare dată.  Ieri am fost la Ministerul Mediului şi am purtat nişte discuţii şi este 
evident că dacă am fost la Bucureşti nu am putut să ajung la comisia juridică. Am aflat 
aceste lucruri, cred că trebuie să-i lăsăm pe colegi să-şi spună punctul de vedere în 
şedinţă, mai ales că este unul pertinent cum a fost acesta, cred că n-a durat mai mult de 
o jumătate de minut să se exprime şi să înţeleg acest lucru şi membrii comisiei juridice 
au fost de acord să retragem acest punct de pe ordinea de zi, drept urmare cred că n-am 
deranjat pe nimeni că am luat această măsură, văd că este toată lumea mulţumită.  

          Dl. Cherciu: 
          Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint şi un punct de vedere exprimat în comisia de 

buget finanţe, eu zic un punct de vedere mult mai acoperitor şi nu punctual legat de 
nişte rapoarte pe care le discutăm astăzi  în număr de trei. Punctul meu de vedere este 
legat de solicitarea pe care am făcut-o d-nei secretar ca în perspectivă să găsim o soluţie 
mult mai transparentă de a face aceste evaluări. Actualul sistem mie mi se pare deficitar 
şi până la urmă argumentaţii de genul care au fost astăzi sau au fost în şedinţele 
anterioare, de genul mi se pare mult sau puţin o anumită evaluare mie, nu cred că sunt 
foarte pertinente. Noi trebuie să umblăm la mecanismul de selecţie al numărului de 
evaluatori, eventual să avem mai multe rapoarte prezentate , să avem un portofoliu 
eventual de evaluatori şi  să se aloce aceste proiecte într-un mod transparent. 
Rugămintea mea este să ţinem cont de angajamentul d-nei secretar că în perioada 
următoare   vom găsi o modalitate mult mai transparentă şi  mai profesionistă de a face 
aceste  evaluări. Până la acel moment  eu voi fi obligat să mă abţin la orice hotărâre de 
acest gen şi făcută pe actualul sistem de evaluare. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Procedura în care i se atribuie unui evaluator posibilitatea de a face această evaluare 

se face prin licitaţie publică. Vin 3 – 4 evaluatori la aceste licitaţii. Faptul că trebuie să 
facem  3- 4 evaluări, cred că încălcăm legea achiziţiilor publice. Pe de altă parte trebuie 
să plătim acele 3-4 evaluări pentru acelaşi imobil. Dacă avem nelămuriri, avem alte 
suspiciuni, avem evaluatori angajaţi ai primăriei  care pot să ne lămurească cu privire la 
diverse aspecte şi putem să-i chemăm odată cu evaluatorul care face acest raport de 
evaluare. Poate că şi printre noi sunt colegi care  sunt economişti şi care cunosc mult 
mai multe aspecte despre o eventuală evaluare. Asta este procedura. Orice achiziţie 
publică pe care o faci  inclusiv acest serviciu de evaluare se face prin licitaţie publică. 

          Dl. Cherciu: 
          Am făcut precizarea inclusiv în şedinţa de buget finanţe că este de preferat să avem o 

dispută cu Curtea de Conturi decât cu DNA. Eu ştiu foarte bine actuala modalitate prin 
care se selecţionează aceşti evaluatori, n-o neg, eu solicit însă să concepem o altă 
modalitate mult mai transparentă, n-am spus că dau soluţia în această şedinţă dar o 
soluţie mult mai transparentă şi mult mai greu de contestat.    
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29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Cristian Tell, nr.6. 

A fost retras de pe ordinea de zi.  
 
 

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

A fost retras de pe ordinea de zi.  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii studiului de evaluare a 
terenului aflat în administrarea Şcolii nr.32 “Alexandru Macedonski”, 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 însuşirea studiului de evaluare a terenului în suprafaţă de 975 mp, 

situat în str.Castanilor, nr.4, aflat în administrarea Şcolii nr.32 “Alexandru 
Macedonski”, din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în varianta 1 leu/mp/lună. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi Şcoala nr.32 “Alexandru Macedonski” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Nedelescu, Albăstroiu). 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, către  
S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a două terenuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în imediata apropiere a 
intersecţiei str.Ion Creangă – str.Şerban Vodă, respectiv intersecţiei 
str.Nicolae Iorga – str.Rovine. 

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 în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către  S.C. 

GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., în scopul amplasării cutiilor de 
protecţie a redresorului catodic pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a 
reţelei de alimentare cu gaze naturale a municipiului Craiova, a două terenuri 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova: 
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- teren în suprafaţă de 0,325 mp, situat în imediata apropiere a intersecţiei str. 
Ion Creangă – str. Şerban Vodă, identificat în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

- teren în suprafaţă de 0,325 mp, situat în imediata apropiere a intersecţiei str. 
Nicolae Iorga – str. Rovine, identificat în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Mărinică Dincă, Viceprimarul Municipiului Craiova să 
încheie şi să semneze contractele de atribuire în folosinţă gratuită, precum şi să 
îndeplinească formele de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Economico - Financiară şi 
S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. 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 darea în administrare, către Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor 
bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, asupra unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor 
bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu corectura de la anexa 3 cu privire 

la suprafaţa construită în loc de 262, 191 m. 
          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, după cum urmează: 
- se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
- se completează cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
- se completează elementele de identificare a bunurilor 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.147/1999 şi 173/2001. 

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

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico – 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
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           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. 316/2002 referitoare la aprobarea listei spaţiilor 
comerciale sau de prestări servicii proprietate privată a statului, care 
urmează să fie vândute. 

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 modifică anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări servicii aprobate 
pentru vânzare, prin completare cu spaţiul, situat în municipiul Craiova, str. 
Fraţii Buzeşti, nr.6A,  deţinut de Fundaţia “Dr. Constantin Angelescu”, având 
suprafaţa utilă de 116,74 mp la parter şi 80,45 mp la etaj, 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 Fundaţia “Dr. Constantin Angelescu” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ion Octavian). 

 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.99/2010 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind reactualizare condiţii de construire fără 
schimbarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal Deceneu – zona 
str.Deceneu, în vederea supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime 
D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul Craiova, str.Deceneu, nr.93. 

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

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

     Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.99/2010, care va avea următorul conţinut:  

    „Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizare condiţii de 
construire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal Deceneu – 
zona str.Deceneu, în vederea supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime 
D+P+1, la D+P+2+M, în municipiul Craiova, str.Deceneu, nr.64, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
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      Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, Aleea 2 Cantonului, nr.57 C. 

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

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, Aleea 2 Cantonului, nr.57 C, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizare aliniament construit şi condiţii de construire, în condiţiile 
păstrării tramei stradale, conform Planului Urbanistic Zonal - zona George 
Enescu, sector GE 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/1997, în vederea construirii unui imobil, cu 
regim de înălţime P+1E, cu destinaţia de fast – food, în municipiul Craiova, 
str.Opanez, nr.24 A. 

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

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reactualizare aliniament construit 
şi condiţii de construire, în condiţiile păstrării tramei stradale, conform Planului 
Urbanistic Zonal - zona George Enescu, sector GE 2, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/1997, în vederea construirii 
unui imobil, cu regim de înălţime P+1E, cu destinaţia de fast – food, în 
municipiul Craiova, str.Opanez, nr.24 A, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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             Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă).  

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementare zona cu interdicţie de construire, până la aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str. Carpenului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul 
Craiova, str.Carpenului, nr.23 C. 

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

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reglementare zona cu interdicţie 
de construire, până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal – reanalizare 
destinaţie zona str. Carpenului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+1, în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.23 C, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General zona str.Ştefan cel Mare, în vederea 
consolidării, supraetajării şi schimbării de destinaţie a unui imobil, din 
locuinţă, în spaţii comerciale şi birouri, în municipiul Craiova, str.Ştefan cel 
Mare, nr.125. 

D-na Secretar: 
Aviz nefavorabil din partea comisiei de urbanism. 

          Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 4 voturi pentru, 16 voturi 
împotrivă şi 5 abţineri.  

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizare condiţii de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General zona - str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, în 
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vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, în municipiul 
Craiova, str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr.52. 

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 zona - str.Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime 
P+1E, în municipiul Craiova, str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr.52, 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 susţinerea, de către Consiliul Local al 
Municipiului Craiova a demersului Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, pe 
lângă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru a fi declarată 
instituţie de cultură de importanţă naţională. 

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

          D-ra Predescu: 
          Am completat la temeiul juridic atât în proiect cât şi în raport şi Legea 273/2006 

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

Art.1. Se aprobă susţinerea de către Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
demersului Filarmonicii „Oltenia” din Craiova pe lângă Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional pentru a fi declarată instituţie de cultură de importanţă 
naţională, luându-se în considerare întreaga activitate desfăşurată începând cu 
anul 1947- anul înfiinţării şi până în prezent; 

Art.2. Recunoaşterea clasificării dată în prezent de Legea 330/2009, anexa II/4.4. nu 
modifică ordonatorul principal de credite şi nici sursele de finanţare, în limita 
bugetului local. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate,  Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Relaţii Publice şi Filarmonica „Oltenia” din 
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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44.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Instituţiile de învăţământ superior publice 
sau private acreditate din România. 

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  parteneriatul dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 

Instituţiile de învăţământ superior publice sau private acreditate din România, 
având ca obiect participarea la procesul de instruire practică inclusă în planul 
de învăţământ, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Craiova cât şi al serviciilor publice de interes local. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele de 
parteneriate care urmează a fi încheiate cu Instituţiile de învăţământ superior 
publice sau private acreditate din România, având ca obiect activitatea 
prevăzută la art.1.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Instituţiile de învăţământ superior publice sau 
private acreditate din România vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.            

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.             
 
 
 
          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 29.04.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Dan Iulius Magla Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


