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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2010 

 
 
 
 
 
 

  
 
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 absent motivat: d-na Gheorghe Ana. Conform 
prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local şi a Legii 
nr. 215/2001 republicată şedinţa întruneşte condiţiile legale pentru a-şi putea desfăşura 
lucrările. 
     Potrivit regulamentului, vă voi prezenta şi supune aprobării dvs., mai întâi procesele 
verbale întocmite cu ocazia desfăşurării şedinţelor ordinare din luna noiembrie şi 
decembrie şi a şedinţei extraordinare din luna ianuarie, cât şi controlul de legalitate cu 
privire la hotărârile adoptate în număr de 26, exercitat de către prefect şi comunicat la 
această dată. 2 dintre hotărâri nu au încă control de legalitate, iar una dintre hotărâri are 
recomandarea de a verifica încă o dată modalitatea în care am stabilit termenul, sau 
durata contractului de concesiune la un cabinet medical. Din examinarea modului de 
calcul a duratei pentru că este o preluare prin concesiune, rezultă că poate fi modificată 
hotărârea în sensul că termenul corect este 4 ani şi 7 luni şi nu cum am stabilit iniţial o 
nouă durată a concesiunii. Faţă de cele de mai sus, vă propun cu privire lahotărârea nr. 
520 modificarea art. 2 în sensul cuprinderii duratei de 4 ani şi 7 luni începând cu 
1.06.2006, dată anterior contractului. 
Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.520/2009 care va avea următorul conţinut: 
           „Durata contractului de concesiune este de 4 ani şi 7 luni ani de la data de 

01.06.2006, conform contractului cesionat”. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, dr.  Ţenea Cojan Vera şi dr. Mitulescu Constanţa Mihaela vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Vă supun la vot controlul de 
legalitate pentru toate celelalte hotărâri, cu procesele-verbale de care am vorbit. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Boboc pentru a prelua conducerea şedinţei. 
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    Dl. Preşedinte: 
   Prin dispoziţia nr. 15234/22.01.2010, 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 28.01.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:  
 

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Informare privind principalele activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute în anul 

2009 de Poliţia Comunitară Craiova. 
3. Proiect de hotărâre privind preluarea în facturare individuală a consumului de 

energie termică, de către Regia Autonomă de Termoficare Craiova. 
4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia de 

delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova. 
5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  

acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice furnizate populaţiei pentru luna decembrie 2009. 

6. 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 februarie 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Craiova din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective şi a comisiei de 
concurs, pentru concursul de proiecte de management, în vederea ocupării 
postului de manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managerilor  
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova a Zilelor Marin 
Sorescu, Ediţia a X-a. 

11. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova a Festivalului 
Îndrăgostiţilor, ediţia a IV-a. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova având 
ca obiect  îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 
din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilelor cu destinaţia de cinematografe 
din domeniul privat al statului şi administrarea RADEF „România - Film” 
Bucureşti, în propietatea municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 
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14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Mitropolia 
Olteniei – Arhiepiscopia Craiova, a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, lângă bl. V1, în vederea construirii 
unei biserici cu hramul „Sf. Ecaterina”. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a cinci locuinţe 
administrate de Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului situat în municipiul 
Craiova, str. Lunca Jiului, nr.10. 

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă, către dl. Deală 
George, proprietarul terenului situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.150 
A, a bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
chioşcuri  care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  situate în 
Parcul Tineretului. 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B. 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Henri Coandă, nr.52 A. 

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

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.198 – 200, bl.36 A – bl.37 A. 

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului. 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de 
Salubritate Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanei Craiova a unui bun care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
„Parcare supraterană zona Bulevardului 1 Mai” din municipiul Craiova.  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitor la 
„Parcare supraterană zona Parc Tineretului” din municipiul Craiova.  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru obiectivul 
“Lucrări de reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I – VIII “Gheorghe Bibescu”. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare a corpului C5 (cantina) şi extindere centrală termică 
amplasată în corpul C4 la “Colegiul Naţional Carol I”. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.191/2000, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. DAEWOO 
AUTOMOBILE ROMANIA S.A.. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.8/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L. 

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

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a 
locuinţelor pentru tineri, construite prin programe de investiţii la nivel naţional. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

36. 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. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
municipiului Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului privat al 
municipiului Craiova 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului 
Craiova nr.395/2009 referitoare la aprobarea Planului strategic privind „Tratarea 
şi prevenirea corupţiei prin creşterea integrităţii şi eficienţei autorităţii executive 
şi deliberative din municipiul Craiova pe perioada 2009 - 2012”. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.31/2008 referitoare la numirea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2009 referitoare la aprobarea închirierii terenurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării cu 
legume şi zarzavat. 

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

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Transport Craiova a unui bun ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2008 referitoare la darea în administrarea 
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Serviciului Public Creşe din municipiul Craiova, a imobilelor în care îşi 
desfăşoară activitatea Creşa nr.1, situată în str. Olteţ, nr.5. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la aprobarea amplasamentelor 
pentru staţiile de taxi din municipiul Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.347/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.524/2009 privind trecerea din domeniul privat, în 
domeniul public a terenului, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 53, Parcela 
575. 

48. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.560/2009 referitoare la aprobarea Studiilor de Fezabilitate  
„Amenajare urbană şi infrastructură reţea stradală în municipiul Craiova”. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în 
municipiul Craiova, str. Stejarului, nr.3 A. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.588 N. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.592 R. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare situaţie str. Pelendava, Aleea 1 Bâlteni – Lacul Craioviţa, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, Aleea 1 Bâlteni, nr.71. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reamenajarea unor spaţii existente, amenajare mansardă în podul existent al 
imobilului, cu regim de înălţime Dp/Sp+P+1E, cu destinaţia de birouri şi 
extindere parţială cu un imobil cu regim de înălţime P+M cu destinaţia locuinţă 
de serviciu, în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.15. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
stabilirea nivelului maxim de înălţime şi indicii P.O.T. şi C.U.T. în corelare cu 
documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, în vederea construirii unei locuinţe 
duplex, cu regim de înălţime D+P+1E+M, în municipiul Craiova, Aleea 1 
Şimnic, nr.18. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General, în vederea construirii unor birouri cu regim de înălţime P+1E 
şi hale parter, în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.537 A şi B. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, în condiţiile respectării 
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destinaţiei şi regimul de înălţime conform Planului Urbanistic Zonal Zona 
Centrală 8 aprobat – zona bd. Gheorghe Chiţu, în vederea construirii unui imobil, 
cu regim de înălţime D+P+3 (restaurant şi spaţii cazare), în municipiul Craiova, 
bd. Gheorghe Chiţu, nr.45. 

57.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zona cu interdicţie de construire până la aprobare Plan Urbanistic 
Zonal – reanalizare destinaţie zona str. Drumul Industriilor, în vederea construirii 
unor birouri, cu regim de înălţime P+2, service auto, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Drumul Industriilor, nr.64. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea indicilor urbanistici şi limita de construibilitate, în municipiul 
Craiova, str.Principatele Unite, nr.6A. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudiere profil parţial cu păstrarea tramei stradale conform PUZ şi PUG 
aprobat – zona Brazda lui Novac, str. Şerban Vodă, în vederea construirii unui 
imobil cu regim de înălţime D+P+3+M cu destinaţia de locuinţe şi servicii, în 
municipiul Craiova,  str. Şerban Vodă, nr.22. 

60. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei porţiuni a străzii Caracal, 
din municipiul Craiova. 

                                INIŢIATOR, 
                                                                                                       Consilier municipal 
                             Lucian MINCU 
 

     Vă propun să procedăm în acelaşi mod în care am procedat şi până acum, să nu mai 
dăm citire acestor puncte şi numai când ajungem la punctul respectiv, să-l enunţăm. 
Vreau totuşi, să fac două precizări, având în vedere că două poziţii sunt reformulate, aş 
ruga pe d-na secretar să prezinte reformularea, respectiv punctul 17 şi punctul 39, 
înainte de a supune aprobării dvs. ordinea de zi. 
     D-na Secretar: 
     Cu privire la punctul 17, întrucât şi celălalt titular al dreptului de proprietate al 
terenului care este situat în str. Caracal nr. 150B, a depus cerere, am reformulat 
proiectul în sensul următor: “Se aprobă vânzarea prin negociere directă către 
proprietarii terenurilor situate în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 150A şi nr. 150B” 
Iniţial aţi avut un singur titular care avea cererea, o persoană fizică nominalizată. 
     Pentru proiectul de la punctul 39, avem introdus nu mdificarea hotărârii, ci 
aprobarea cotei de cofinanţare în valoare de 3.600 euro la proiectul “Un oraş fără 
corupţie, un oraş cu viitor”. 
     Dl. Preşedinte: 
     Dacă în legătură cu ordinea de zi sunt observaţii cu aceste propuneri de reformulări. 
Dacă sunteţi de acord să votăm în bloc. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. Aţi aprobat votarea în bloc.   
     Supun la vot aprobarea ordinei de zi. Cine este pentru ordinea de zi propusă? 
     D-na Secretar: 
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     Avem o retragere la punctul 27, de care nu aţi făcut vorbire şi pe care noi am 
anunţat-o în toate comisiile. Punctul 27 nici nu a fost pregătit şi noi l-am retras. 
     Dl. Preşedinte: 
     Cu această observaţie, retragerea punctului 27, vă propun să fiţi de acord cu ordinea 
de zi propusă, cu reformulările şi cu această retragere. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 

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

 
1. Întrebări şi interpelări. 
2. Informare privind principalele activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute în anul 

2009 de Poliţia Comunitară Craiova. 
3. Proiect de hotărâre privind preluarea în facturare individuală a consumului de 

energie termică, de către Regia Autonomă de Termoficare Craiova. 
4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia de 

delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova. 
5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  

acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice furnizate populaţiei pentru luna decembrie 2009. 

6. 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 februarie 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Craiova din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective şi a comisiei de 
concurs, pentru concursul de proiecte de management, în vederea ocupării 
postului de manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managerilor  
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova a Zilelor Marin 
Sorescu, Ediţia a X-a. 

11. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova a Festivalului 
Îndrăgostiţilor, ediţia a IV-a. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova având 
ca obiect  îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 
din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilelor cu destinaţia de cinematografe 
din domeniul privat al statului şi administrarea RADEF „România - Film” 
Bucureşti, în propietatea municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 
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14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Mitropolia 
Olteniei – Arhiepiscopia Craiova, a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, lângă bl. V1, în vederea construirii 
unei biserici cu hramul „Sf. Ecaterina”. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a cinci locuinţe 
administrate de Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului situat în municipiul 
Craiova, str. Lunca Jiului, nr.10. 

17. Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin negociere directă către proprietarii 
terenurilor situate în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 150A şi nr. 150B. 

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
chioşcuri  care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  situate în 
Parcul Tineretului. 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B. 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Henri Coandă, nr.52 A. 

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

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.198 – 200, bl.36 A – bl.37 A. 

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului. 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de 
Salubritate Craiova a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanei Craiova a unui bun care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitor la 
„Parcare supraterană zona Parc Tineretului” din municipiul Craiova.  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru obiectivul 
“Lucrări de reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I – VIII “Gheorghe Bibescu”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare a corpului C5 (cantina) şi extindere centrală termică 
amplasată în corpul C4 la “Colegiul Naţional Carol I”. 
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30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.191/2000, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. DAEWOO 
AUTOMOBILE ROMANIA S.A.. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.8/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L. 

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

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a 
locuinţelor pentru tineri, construite prin programe de investiţii la nivel naţional. 

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

35. 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. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotei de co-finanţare a proiectului Un Oraş 
Fără Corupţie – Un Oraş Cu Viitor 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.31/2008 referitoare la numirea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2009 referitoare la aprobarea închirierii terenurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării cu 
legume şi zarzavat. 

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Transport Craiova a unui bun ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2008 referitoare la darea în administrarea 
Serviciului Public Creşe din municipiul Craiova, a imobilelor în care îşi 
desfăşoară activitatea Creşa nr.1, situată în str. Olteţ, nr.5. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la aprobarea amplasamentelor 
pentru staţiile de taxi din municipiul Craiova. 
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45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.347/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.524/2009 privind trecerea din domeniul privat, în 
domeniul public a terenului, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 53, Parcela 
575. 

47. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.560/2009 referitoare la aprobarea Studiilor de Fezabilitate  
„Amenajare urbană şi infrastructură reţea stradală în municipiul Craiova”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în 
municipiul Craiova, str. Stejarului, nr.3 A. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.588 N. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.592 R. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizare situaţie str. Pelendava, Aleea 1 Bâlteni – Lacul Craioviţa, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, Aleea 1 Bâlteni, nr.71. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reamenajarea unor spaţii existente, amenajare mansardă în podul existent al 
imobilului, cu regim de înălţime Dp/Sp+P+1E, cu destinaţia de birouri şi 
extindere parţială cu un imobil cu regim de înălţime P+M cu destinaţia locuinţă 
de serviciu, în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.15. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
stabilirea nivelului maxim de înălţime şi indicii P.O.T. şi C.U.T. în corelare cu 
documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, în vederea construirii unei locuinţe 
duplex, cu regim de înălţime D+P+1E+M, în municipiul Craiova, Aleea 1 
Şimnic, nr.18. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General, în vederea construirii unor birouri cu regim de înălţime P+1E 
şi hale parter, în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.537 A şi B. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, în condiţiile respectării 
destinaţiei şi regimul de înălţime conform Planului Urbanistic Zonal Zona 
Centrală 8 aprobat – zona bd. Gheorghe Chiţu, în vederea construirii unui imobil, 
cu regim de înălţime D+P+3 (restaurant şi spaţii cazare), în municipiul Craiova, 
bd. Gheorghe Chiţu, nr.45. 
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56.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare zona cu interdicţie de construire până la aprobare Plan Urbanistic 
Zonal – reanalizare destinaţie zona str. Drumul Industriilor, în vederea construirii 
unor birouri, cu regim de înălţime P+2, service auto, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Drumul Industriilor, nr.64. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea indicilor urbanistici şi limita de construibilitate, în municipiul 
Craiova, str.Principatele Unite, nr.6A. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudiere profil parţial cu păstrarea tramei stradale conform PUZ şi PUG 
aprobat – zona Brazda lui Novac, str. Şerban Vodă, în vederea construirii unui 
imobil cu regim de înălţime D+P+3+M cu destinaţia de locuinţe şi servicii, în 
municipiul Craiova,  str. Şerban Vodă, nr.22. 

59. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei porţiuni a străzii Caracal, 
din municipiul Craiova. 

 
 

 
 

1. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Am un singur punct de ridicat şi foarte scurt. Observăm în ultima vreme în 
municipiul Craiova că apar tot felul de containere amplasate unde nu te aştepţi, şi în 
zona istorică şi pe spaţii verzi. Se pare că conţin nişte transformatoare de-alu CEZ -
ului. Eu am tot respectul pentru această firmă foarte mare care ne aduce servicii 
importante la nivel de municipiu. Rugămintea mea ar fi  ca dânşii să mai întrebe şi 
arhitectul şef, să mai întrebe şi  urbaniştii din primărie înainte de a aşeza aceste 
containere. Sunt standardizate ele, sunt frumuşele, dar nu întotdeauna sunt aşezate în 
locurile cele mai potrivite.  Sunt câteva amplasamente pe care le-am văzut de care am 
rămas chiar surprins. Lângă statui, lângă biserici, n-au nici o noimă în a fi aşezate 
acolo. Sunt sigur că cu puţină bunăvoinţă am putea să le găsim tot în apropierea acelor 
amplasamente nişte locuri mai ferite şi care să răspundă în acelaşi timp şi dorinţelor 
tehnice pe care dânşii le au. 
     Dl. Primar: 
     Eu nu am cine ştie ce mare respect faţă de firma CEZ fiindcă ne-a creat multe 
probleme în Craiova, mai ales în perioada de iarnă. Ştiţi bine că iluminatul public 
suferă în cartiere. De ce se întâmplă acele pene de curent? Încă nu este calibrată 
reţeaua, dar avem promisiuni că îşi vor face investiţii şi că lucrurile vor intra pe un 
făgaş normal. Despre acele containere, nu le-aş denumi aşa, dvs. ca arhitect trebuia să 
găsiţi altă formulă de exprimare, vreau să vă spun că nu sunt numai ale CEZ-ului ci şi 
acele puncte de monitorizare a calităţii aerului şi altele. Nu se pun decât cu aprobarea 
Primăriei Municipiului Craiova. Deci nu sunt puse alandala şi fără ştirea arhitectului 
şef.  Dacă nu, să facem o inventariere să vedem unde deranjează  din punct de vedere 
urbanistic aceste puncte de monitorizare. Lângă Green House? Cei de la urbanism pot 
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să facă această inventariere şi să vă prezentăm data viitoare că sunt deranjante şi trebuie 
să le mutăm. Dar aş vrea să fie şi arhitectul şef în sală. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Am două atenţionări pentru viitorul buget al primăriei. La întocmirea lui să se ţină 
cont de strada Traian Lalescu, care ar trebui să reuşim să avem banii şi să-l despăgubim 
pe cel care ne încurcă să facem străpungerea Calea Bucureşti – Henri Coandă. Aţi făcut 
un lucru deosebit pe str. A.I. Cuza, cred că putem să facem şi acest lucru cu puţin efort 
financiar.   
     Cei de la Compania de Apă ne sunt de mare ajutor în situaţii de intemperii, cum au 
fost acele ploi şi nu numai, primăvara – toamna, dar vă rog să mă credeţi că am asistat 
la unele operaţiuni în cart. Brestei şi Catargiu, utilajele lasă de dorit, sunt învechite, 
sunt puţine, oamenii au bunăvoinţă, este adevărat, dar eu cred că trebuie, aşa cum am 
făcut la celelalte regii subordonate primăriei, să facem cumva de aşa natură încât în 
buget să-i cuprindem şi să-i ajutăm şi pe dumnealor, pentru că aceste lucruri se vor mai 
întâmpla. Sunt 4 vidanje, vai de mama lor, o pompă de nămol ar trebui luată, pentru 
mare capacitate pe viitor, ca să putem să facem faţă, cel puţin până rezolvăm 
canalizarea în aceste cartiere mărginaşe. Asta o să dureze, cum aţi spus şi dvs. poate 10 
ani de zile şi  dumnealor au bună voinţă, dar n-au cu ce. 
     Dl. Primar: 
     Când o să discutăm proiecţia bugetului pe 2010, ne reamintiţi aceste două puncte pe 
care dvs. le susţineţi şi în măsura posibilităţilor, vom lua în calcul şi dotarea Companiei 
de Apă şi Canal cu utilaje performante  şi străpungerea cu Traian Lalescu. Le discutăm 
la buget. Probabil că în luna martie, până în 10 martie, vom avea o şedinţă publică 
extraordinară prin care vom aproba bugetul pe 2010. În februarie urmează o dezbatere 
publică şi dvs. veţi fi părtaşi şi veţi veni cu idei pe care noi să le luăm în calcul. 
     Dl. Mincu: 
     Am o intervenţie în ceea ce priveşte un cetăţean din Craiova, pe nume Mocofan Ion, 
str. Calea Bucureşti, bl. A7, sc. 2, ap. 10. Dânsul susţine că de-a lungul timpului a 
depus anumite petiţii la administraţia publică locală în ceea ce priveşte o situaţie de 
ordin interior care la un moment dat prinde un contur juridic. Dânsul mi-a adus zilele 
trecute un dosar pe care va trebui să-l dau cuiva. Este vorba de asociaţia de proprietari 
nr. 6 Calea Bucureşti. Sunt anumite probleme de ordin juridic şi dânsul solicită o 
echipă acolo cât se poate de repede pentru a soluţiona multe petiţii pe care le-a depus la 
primărie. Este un om disperat, a venit de nenumărate ori, i-am spus că  nu ştiu dacă ţine 
neapărat de noi, dar trebuie să-l înţelegem şi să-i dăm curs acestei intervenţii. 
     Dl. Primar: 
     Dosarul puteţi să-l predaţi d-lui Ovidiu Mischianu şi d-lui Giubelan şi să vadă ce pot 
să facă, dar reţineţi că asociaţiile de proprietari sunt stat în stat. Nu sunt în subordinea 
consiliului şi a primăriei municipiului Craiova. Au conducere proprie, adunarea 
generală, consiliul de administraţie, cenzori, noi doar facem un control de fond cel 
puţin o dată pe an la fiecare asociaţie prin care, dacă sunt deficienţe şi de ordin penal 
comunicăm poliţiei, şi mai departe pe filieră, procuratură şi justiţie. Acesta este 
atributul nostru al primăriei şi consiliului local.  
 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.01.2010                                                                  13                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

     D-ra Predescu: 
     Mă adresez întregului executiv, d-lui primar dar şi directorilor de specialitate în 
următoarea privinţă. În bugetul pe anul 2009 au fost cuprinse pentru reabilitare, 
inclusiv asfaltare, mai multe străzi care nu au fost executate până în prezent. O parte 
dintre ele sunt cele care sunt cuprinse în proiectul 48 de pe ordinea de zi şi din 
discuţiile purtate ieri la comisia juridică, am înţeles că lucrările care se pot realiza, în 
parte dacă este cazul canalizare şi apă, se vor realiza, dar nu în proiectul iniţial care era 
mult mai costisitor. Rugămintea mea este ca toate aceste lucrări care au fost cuprinse în 
bugetul pe 2009 şi nu s-au realizat până în prezent, să se realizeze cu precădere faţă de 
altele pentru că este aşteptarea cetăţenilor municipiului.   
     O altă problemă ce ţine tot de reabilitarea străzilor şi de un studiu de fezabilitate 
care ştim că s-a întocmit mai demult, au trecut aproape doi ani de atunci.  Este vorba de 
străzile de aici din centru, Olteţ şi Romain Rolland. Avem un studiu de fezabilitate care 
nu a fost pus în  aplicare, în realizare până acum. Ceea ce s-a făcut a fost desfacerea 
asfaltului pentru nişte conducte, amplasarea unor conducte. Lucrarea a rămas în stadiul 
acela, adică doar pământ pus. Noroc că acum a îngheţat pentru că altfel nu puteai să 
mergi în acea zonă.  Toţi locatarii din bl. 73 ap. Reclamă această problemă de a se 
reface curtea interioară în urma lucrărilor şi de a se realiza şi tot ceea ce trebuia realizat, 
pentru că, ştim bine, este problema apei şi canalizării, în primul rând, care trebuie 
realizată pe acele străzi şi este o zonă centrală.  
     O problemă sensibilă cu care mă adresez acum şi ţine de voinţa cred că a tuturor. 
Noi am adoptat un studiu de fezabilitate pentru această trecere,acest pasaj care 
traversează Calea Bucureşti, merge spre gară şi spre Arieş în direcţia opusă. Pentru 
extremitatea dinspre Arieş, mai precis zona unde este acum amplasată statuia Carada. 
Rugămintea este, pentru că discuţiile care am înţeles că se poartă, sunt acelea de 
demolare a unei case din zonă. Rugămintea este dacă putem să revedem acest proiect, 
astfel încât el să nu mai implice demolări. Cunoaştem că problema demolărilor a fost 
una foarte tristă în regimul trecut. După 1989, cel puţin, fiecare cetăţean a trăit cu 
speranţa că acea casă pe care a construit-o el sau părinţii, sau bunicii lui, nu se va mai 
demola. Ştiu precis istoria acelui loc şi din următoarea împrejurare. Acolo unde azi este 
statuia, înainte era o casă, lucrările de demolare s-au realizat atunci prin anii '70. Era o 
familie care avea o fată cu care eram colegă de clasă, eram în clasa a şaptea, părinţii au 
murit imediat, la foarte scurt timp, cine ştie din ce cauze, după ce casa le-a fost 
demolată. Acei copii, erau doi fraţi, au rămas fără părinţi în grija cine ştie cui. Sunt 
lucruri tragice în legătură cu acest loc, pe care unii le-au trăit. Ar fi bine să privim cu 
mai multă înţelegere situaţia celor care sunt proprietari şi locuiesc în aceste imobile. 
     Dl. Primar: 
     Tot timpul am spus că dezvoltarea unui oraş, a unei comunităţi mari cum este 
Craiova, începe din centrul ei spre periferie şi am fost criticat şi înjurat la vremea 
respectivă de  foarte mulţi. Credeţi că eu aş fi renunţat la centru şi m-aş fi dus în nu ştiu 
ce cartier al Craiovei să asfaltez şi să reabilitez infrastructura stradală? Aceste străzi, 
Olteţ, Romain Rolland, sunt cuprinse în proiectul Craiovei privind refacerea centrului 
istoric.  N-are rost să cheltui bani acum când ştiu că peste câteva luni de zile încep să 
refac din nou acest centru. De asta le-am lăsat de izblişte. Este singura explicaţie. Dacă 
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vreţi, vă spune dl. Arhitect şef mai mult.  Este groaznic să cobori de la primărie în jos 
pe trotuare, dar nu pot să mai cheltui bani şi apoi să încep din nou cu asfaltările, peste 
câteva luni de zile. O să explic la oameni să mai aibă răbdare, fiindcă în iunie, iulie 
începem refacerea centrului istoric al Craiovei, care cuprinde o zonă foarte mare, până 
în Arieş.  
     Despre demolări, mi-a plăcut retorica sufletistă, umană  a d-rei Predescu, amintiri, 
dar trebuie să punem interesul general al Craiovei în faţă. Este un oraş care nu trebuie 
să stea pe loc. Se dezvoltă mereu, traficul este sugrumat, acei oameni care locuiesc în 
cele două case, nu este vorba de una, de ambele, prima şi cealaltă cu valoare istorică de 
care sunteţi legată sentimental,  au purtat o discuţie la nivel de arhitect şef, urmează să 
discutăm din nou. Au înţeles că trebuie să plece de acolo. Nu suntem precum pe timpul 
acela când noaptea băgăm buldozerul şi la revedere. Nu avem ce face, dacă vrem să 
avem un oraş în care poţi să trăieşti cât de cât civilizat, mai trebuie să facem şi sacrificii 
şi să lăsăm sentimentele deoparte. Aţi mai zis ceva de canalizare, nu ştiu ce străzi, să nu 
fie uitate.  O să le reluăm şi vor fi pe lista de priorităţi a Direcţiei de Servicii Publice. 
     Dl. Tudor: 
    Am două probleme pe care le supun dezbaterii. O solicitare a locuitorilor cart. Lăpuş 
cu privire la o posibilă soluţie de a găsi  un nou amplasament pentru staţia de taximetre 
aflată pe str. Tehnicii. Având în vedere că este o stradă destul de circulată, ştiţi foarte 
bine, este strada care face legătura dintre Calea Bucureşti şi fosta Întreprindere de 
Utilaj Greu, actualmente SC Popeci,  dimineaţa nu se mai respectă nici o regulă de 
circulaţie, este şi căminul nr. 10 acolo, în faţă, locuitorii blocurilor nu mai au acces la 
parcare pentru că se depăşeşte de fiecare dată numărul de taximetre care sunt în acea 
staţie, aş face o solicitare şi sunt convins că vom găsi o soluţie, să găsim un nou 
amplasament. 
      A doua chestiune în legătură cu plata taxelor şi impozitelor. Ştim foarte bine cât 
contează şi ştim foarte bine că locuitorii municipiului Craiova îşi doresc să plătească 
aceste taxe la început de an pentru a beneficia de acea bonificaţie a plăţii integrale.Dar 
trebuie să avem şi noi în vedere faptul că mulţi care anul trecut s-au prezentat în 2009, 
la începutul anului şi şi-au achitat toate  dările, la sfârşitul anului 2009, au primit 
anumite decizii prin care li s-a făcut cunoscut faptul că mai figurează cu restanţe la 
plata impozitelor şi  li s-a perceput şi penalităţi.  Nu este un reproş faţă de cei care îşi 
desfăşoară activitatea acolo, este o constatare şi aş dori ca în perioada următoare să nu 
se mai întâmple acest lucru şi din explicaţiile pe care mi le-au dat persoanele în cauză 
care s-au lovit de aceste chestiuni, mi-au spus că acel soft care este folosit de Direcţia 
de Impozite şi taxe nu funcţiona la capacitate maximă sau corect în momentul în care ei 
au efectuat aceste plăţi. Rugămintea mea ar fi chiar dacă, pe parcurs, mai sunt anumite 
inadvertenţe, măcar să se facă cunoscut şi să transmită celor care au plătit integral 
aceste taxe faptul că mai figurează cu restanţe la impozitele şi taxele aferente anului în 
curs.   
     Dl. Primar: 
     Staţia de taxi nu se mută, este locaţia care permite celor 10-15 taximetrişti să-şi 
practice meseria. Eu n-o văd în altă parte. Dar pe cine deranjează, locatarii, studenţii 
sau pe domnii care lucrează în zonă?     
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     Dl. Tudor: 
     Locatarii din zonă. Dimineaţa la ora 8 este un trafic insuportabil.   
     Dl. Primar: 
     Dacă locuiţi în zonă daţin-e o soluţie. 
     Despre ce se întâmplă la taxe şi impozite o explicaţie poate să ne dea dl. Director 
Văcariu, dar vă spun că ce aţi prezentat dvs. este un caz izolat. Asta nu înseamnă că 
este o debandadă la direcţia de impozite şi taxe locale. 
     Dl. Director Văcariu: 
     Conform codului fiscal, la sfârşitul perioadei de achitare a taxelor şi impozitelor 
locale, deci în luna septembrie, se emite pentru toţi cetăţenii sau contribuabilii, 
persoane fizice şi juridice, un extras de cont. Extrasul de cont este pentru a fi confirmat 
dacă persoanele respective mai au sau nu mai au debite la bugetul local. Într-adevăr 
sunt cazuri izolate, acolo unde proprietăţile s-au schimbat şi unii cetăţeni au avut 
maşini istorice. Sunt aproape în jur de 17 mii de maşini, pe care le-au vândut, le-au 
înstrăinat, dar nu au venit, cum spune legea, să şi le scadă la serviciul de taxe şi 
impozite. Sunt  foarte multe cazuri. Acolo unde se găsesc aceste cazuri vin cu 
documentele şi noi le scădem. Sunt foarte mulţi care nu au nici un fel de document. 
Legislaţia ne permite să dea o declaraţie pe proprie răspundere în faţa notarului că acele 
mijloace de transport au fost înstrăinate, dezmembrate şi atunci putem să-i scădem din 
baza de date. Softul este un soft, noi zicem, destul de bun. Începând cu luna aprilie anul 
acesta, este gata şi va fi operaţional programul şi fiecare cetăţean şi contribuabil din 
municipiul Craiova va putea accesa pe internet obligaţiile faţă de bugetul local, va 
putea tot pe internet să vadă ce patrimoniu are înscris acolo. Atunci va fi mult mai uşor 
majoritatea putând să se uite pe internet să vadă ce obligaţii şi dacă nu au aceste 
obligaţii, ele pot fi soluţionate. Având în vedere că la persoane fizice sunt 180 mii de 
roluri, este posibil să apară 1, 2, 10 cazuri. 
     Dl. Cherciu: 
     Mă voi referi foarte scurt la trei probleme. Prima dintre ele este ridicată de o 
persoană care a venit la audienţa pe care am acordat-o în cursul lunii octombrie. Este o 
problemă asupra căreia aş insista şi din motivul că în opinia mea trebuie să încurajăm 
cumva locuitorii Craiovei să vină la audienţă şi la consilieri, ori una din metode este ca 
într-adevăr să reuşim să le rezolvăm problemele. Pe scurt, este o persoană din cart. 
Brazda lui Novac care ne-a semnalat că în spatele blocului O10 există o groapă destul 
de mare, s-au decopertat nişte conducte, este o poveste de aproximativ un an de zile, 
după care lucrurile au fost stopate, groapa a rămas cu efectul că se crează un disconfort 
puternic locuitorilor din zonă, pentru că drumul de acces a fost blocat de această groapă 
prin noroaiele care rezultă în urma ploii.  Am avut surpriza plăcută că în urma audienţei 
cei de la compartimentul de specialitate s-au mişcat foarte repede, au înaintat un 
răspuns, am avut şi eu plăcerea să-l semnez şi să-l înaintăm persoanei în cauză, deci 
toate bune şi frumoase, problema este că în acea hârtie de răspuns se  preciza că groapa 
a fost făcută de Regia de Termoficare, dânşii au fost anunţaţi şi au dat un termen ca 
până în 10-15 noeimbrie, problema va fi rezolvată. Din păcate, suntem în luna ianuarie 
şi groapa este la locul ei, ăsta fiind motivul pentru care fac această rugăminte, către 
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Regia de Termoficare, proprietara gropii să intervină şi să readucă lucrările la starea 
iniţială. 
     A doua problemă, ca o sugestie către RAT.  Nu cunosc foarte exact, situaţia orarului 
la ora actuală al autobuzului nr. 9 însă sugestia mea este ca acest orar să fie acordat 
inclusiv cu orarul curselor de avion care decolează de pe Aeroportul Craiova. Sunt 
convins că  toţi am călătorit în alte locuri şi am văzut cât de bine organizat este 
transportul celor care merg sau se întorc de la aeroport.  Deocamdată avem o singură 
cursă regulată care decolează de pe aeroport şi atunci rugămintea mea este pe de o parte 
orarul să fie de aşa natură încât  dimineaţa persoanele doritoare să poată ajunge în timp 
util, la fel la întoarcere după amiază, iar către cei de la Consiliul Judeţean care ştiu că 
sunt proprietarii acestui aeroport, să gândească, dacă nu au făcut-o deja, cumva ca în 
actuala parcare să  fie amenajată o staţie încât autobuzul să poată trage chiar la 
terminalul de plecări şi sosiri. 
      Ultima rugăminte pe care o am de făcut rezultă ca urmare a faptului că am primit un 
material de la o firmă de telecomunicaţii care ne propun încheierea unui abonament de 
date. Ştiu că în actuala perioadă de criză economică orice cheltuială trebuie drămuită, 
însă aici este vorba doar de câţiva euro pentru fiecare consilier, iar câştigul legat de 
operativitatea faptului că vom avea acces mult mai uşor la datele legate de şedinţele 
ordinare sau extraordinare, cred eu că putem avea în acest fel şi o cale mai directă de 
comunicare cu cetăţenii, asta sigur, dacă şi cei de la compartimentul de it ai primăriei 
ne vor crea nişte căsuţe de e-mail care să devină publice şi în felul acesta să putem 
comunica mult mai operativ. 
     Dl. Primar: 
     Cetăţeanul din  Brazda lui Novac vine şi la mine de 2-3 ani de zile. Se numeşte 
Crăciunescu, rudă cu un fost arbitru de fotbal şi  are o problemă, un teren pe care 
niciodată nu va construi nimic fiindcă nu se poate, arhitectul şef poate să confirme, iar 
legea spune că atunci când vrei să îţi construieşti ceva şi ai probleme cu utilităţile, le 
deviezi pe cheltuiala ta, nu a primăriei. Îl rog pe dl. Tudorache să dea câteva explicaţii. 
     Dl. Tudorache: 
     Poate făceam un bine dacă aveam fondurile necesare să reabilităm. Legal este cum 
aţi spus dvs. 
      Dl. Primar: 
     Cu regia de transport, eu nu ştiu dacă merg mai mult de 3-4 dimineaţa la aeroport să 
ia avionul la o cursă regulată. Şi acele persoane care au bani de avion, au şi de taxi şi au 
şi maşini personale. Niciodată nu va fi un traseu. Eu ştiu că înainte, cei de la TAROM 
puneau la dispoziţie un autobuz care îi ducea până la sediul agenţiei, în centru. Dar ca 
să deviem traseul pentru 3  este o treabă care produce ilaritate. 
     Despre internet, vreţi să vă încărcăm cu nişte cheltuieli ca să aveţi mai uşor acces la 
şedinţele de consiliu, la ce vom discuta? Întrebaţi ceilalţi consilieri dacă sunt de acord 
cu asemenea propunere. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Informez pe colegi întrucât socotesc că executivul cunoaşte chestiunea aceasta, unul 
dintre procesele care au făcut destulă vâlvă la timpul potrivit şi care a durat câţiva ani, 
legat de curtea Colegiului Naţional Ştefan Velovan, s-a încheiat, ultima cale de atac la 
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fiind epuizată  şi procesul având finalul normal, acela 
că terenul a rămas în proprietatea publică.  Am ţinut să readuc în conştiinţa dvs. acest 
lucru din două motive. În primul rând pentru că era un abuz, un precedent periculos 
pentru că din interese imobiliare ale unor persoane, toate curţile unităţilor de 
învăţământ puteau să ajungă în proprietate pe o cale din aceasta de fapt, incorectă. De 
exemplu, chiar la Colegiul Carol putea terenul de sport să fie revendicat de cineva şi se 
crea un precedent. Ori acest abuz a fost curmat. Şi în al doilea rând pentru că  doresc 
public să aduc mulţumiri din partea colectivului didactic şi al părinţilor de la  această 
şcoală, d-rei Bianca Predescu, care, cu profesionalismul pe care îl ştim, a reprezentat 
unitatea noastră de învăţământ şi a obţinut această victorie, având în faţă o figură ca cea 
a d-lui Sergiu Andon, care, din păcate, cred că nu s-a onorat cu acest proces.  
     Dl. Badea: 
     Am observat în ultimele zile cu tristeţe la televizor şi în ziare, că sunt foarte mari 
probleme în relaţia cu echipa de fotbal Universitatea Craiova. V-aş ruga pe dvs. dl. 
Primar, pentru craioveni şi pentru a se şti mai clar care este în momentul actual relaţia 
concretă cu această echipă şi  ceea ce se poate face pentru a încerca să intrăm pe un 
făgaş normal. Ştiu că de-a lungul timpurilor aţi iubit foarte mult această echipă. Este 
adevărat că în momentul actual este o afacere privată. Teoretic este echipa lui Mititelu, 
dar păractic este echipa craiovenilor. Este unul din puţinele simbolrui ale acestui oraş 
care au rămas în picioare de-a lungul timpurilor. Sper ca dvs. să reuşiţi să ne explicaţi 
nouă şi să vedem dacă putem găsi un numitor comun în acest conflict care este 
perpetuu, o telenovelă continuă şi nu cred că face bine nici dvs. , nici echipei de fotbal 
şi nici oraşului.  
     Dl. Primar: 
     Este o întrebare foarte bună. Dacă citeaţi presa atent, vedeaţi şi punctul nostru de 
vedere, al primăriei. Dar dacă sunt şi oameni care sunt străini de subiect, vă explic. De 
unde a plecat conflictul.  Bineînţeles că de la patronul echipei sau finanţatorul echipei. 
Pe 31 ianuarie expiră acel contract de concesiune, când Primăria Municipiului Craiova 
şi-a manifestat dorinţa de a prelungi acest contract cu 1 euro/lună şi pe o perioadă de 30 
de ani, chiar în ziarul pe care îl patronează scria dovada şi în dreapta că trebuie să bună 
la dispoziţia auditorului intern al primăriei cum s-au cheltuit cele 20 de miliarde pe care 
dvs. le-aţi aprobat, că trebuie să promoveze imaginea primăriei, deci mai multe clauze 
care n-au fost respectate. Direcţia de Impozite şi taxe locale a stabilit că de câţiva ani de 
zile, dl. Patron nu şi-a plătit impozitele pe proprietatea dânsului, privată, nu pe terenul 
de fotbal, cum spune că „mă execută şi mă trimit nu ştiu unde”. Terenurile, casele, 
maşinile, trebuie să plătească impozit, cum plătiţi şi dvs., cum plătesc şi eu, cum 
plăteşte toată lumea din ţara asta. Nimeni nu este mai presus de lege. Fiindcă vin în faţa 
dvs. şi nu puteţi să daţi o hotărâre legală dacă respectivele firme ale acestui finanţator 
nu şi-au achitat obligaţiile faţă de bugetul local. Nu aveţi voie să aprobaţi. Eu asta am 
spus. Este mult 5 miliarde de câţiva ani de zile, fiindcă are terenuri, are proprietăţi 
multe, trebuie să-şi achite acele obligaţii, altfel nu putem să promovăm acel proiect de 
hotărâre.  Repet, 1 euro/lună. Dacă acesta este conflictul inventat de primărie, atunci eu 
sunt nebun şi plec din primăria asta. Spuneţi-mi dacă am dreptate sau nu. Dacă noi am 
încălcat acel protocol pe care eu l-am semnat în calitate de primar ca să vin în faţa dvs. 
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şi să vă propun să finanţăm această echipă aşa cum spuneţi că este de suflet a oltenilor, 
deşi la ce performanţă s-a întâmplat în actualul campionat, sau fost campionat, parcă n-
o mai simt aşa de sufletul nostru, celor care iubim acest club sau această echipă care a 
făcut performanţă şi a fost un brand. Eu asta am spus, să respecte legalitatea, fiindcă nu 
vreau să dau explicaţii nici la DNA cum face dl. de la Iaşi, dl. Nichita, care, acolo, 
culmea, este majoritar, are peste 51%  acţiuni Consiliul Local, nici ca alţii care mai 
finanţează. Nu ştiu ce va fi la Timişoara în timp, nu vreau să fiu în pielea primarului de 
acolo, dar faptul că a vrut să iasă Timişoara din anonimatul fotbalistic, cheltuie nişte 
sume de bani împreună cu Consiliul Judeţean. Eu ştiu că este o lege care nu se 
negociază şi se respectă. Aţi fost la club, nu ştiu ce s-a întâmplat, ce performanţe aţi 
avut pe timpul dvs., dar ştiţi că trebuie să respectaţi nişte legi, nişte reguli. Eu asta vă 
propun, să respectăm legea. Dacă vi se pare că unul este mai presus de lege, atunci 
trebuie să ne mutăm noi toţi şi să găsiţi dvs. soluţii de finanţare a echipei. O să vă 
propun în momentul în care şi-a achitat obligaţiile, prelungirea contractului de 
concesiune pe 30 de ani şi cu 1 euro/lună. În momentul de faţă plăteşte 250 euro/lună. 
Sau ar trebui să-i plătească şi nici pe aceştia nu-i plăteşte. Este mai puţin ca o 
garsonieră ce plăteşte, pentru tot ceea ce înseamnă baza. Mai avem în contract şi o să 
vă pun la dispoziţie, o clauză prin care tot ce se întâmplă privind investiţiile, cu acordul 
primăriei, a concendentului, aşa se numeşte partea care dă în concesiune, sunt suportate 
de concesionar, fără nici un drept de a da noi banii că a  făcut nu ştiu ce la tribună. Aşa 
este legea, aşa scrie. Semnat de către administrator şi executivul primăriei. Dacă dl. 
Pascu îl are la îndemână acum, să-l pună la dispoziţia fiecărui consilier, această clauză 
din contractul de concesiune cu Sport Club  Universitatea Craiova. 
     Dl. Director Pascu: 
     Le pun la dispoziţie întreg contractul. Clauza este prevăzută în contract. 
     Dl. Primar: 
     Parctic noi îi ajutăm că vrem. Am cerut să spună cum a cheltuit cele 20 de miliarde 
fiindcă trebuie să dăm explicaţii. Vine Curtea de Contrui şi mă aleg iar cu un dosar 
penal, că sunt la modă.  Spuneţi-mi ce reprezintă această echipă şi dacă noi n-am fost 
corecţi când am dat 20 de miliarde şi ei şi-au plătit impozitele şi taxele către Direcţia de 
Finanţe Publice, către stat. Ori noi am spus acolo clar, cheltuielile vor fi pentru binele 
echipei, pentru cantonamente, transport, avion, nu să-şi plătească acele cheltuieli 
privind plata obligaţiilor fiscale către Direcţia de Impozite şi taxe. Cu ce am greşit eu 
de sunt calomniat şi înjurat peste tot? Nu vedeţi că este un conflict inventat, un scandal 
inventat fiindcă  probabil omul nu se mai descurcă, fiindcă este foarte greu să ţii o 
echipă de fotbal. Era prevăzut un contract să primiţi un abonament să intraţi la 
meciurile echipei. Consilierilor municipali, pentru copiii sub 14 ani, pentru persoanele 
cu handicap, revoluţionari, sî intre gratis la meciurile de fotbal ale echipei.  Deci nici o 
clauză n-a fost respectată. Să nu primeşti auditorul intern? Putea să spună cum a 
cheltuit, acestea sunt dispoziţiile de plată către finanţe, noi spuneam că s-a încălcat şi 
acum am dreptul să  cer banii înapoi. I-am făcut o notificare şi, bineînţeles, că mă dă în 
judecată. Un om se acoperă de hârtii cât trăieşte, se acoperă cu pământ când moare.  Nu 
vreau să greşesc. Şi lăsăm sentimentele faţă de echipă. Foarte bine. Eu v-am propus să 
dăm câte 1 milion pe an şi noi, la echipa de fotbal, dar să vedem că ne reprezintă, că 
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este a noastră şi să respecte nişte clauze. Este banul public nu este al meu de acasă.  
Acesta este adevărul adevărat, restul – butaforie, spectacol grotesc, asiguraţi de  ziariştii 
care îl servesc pe dl. Patron.  
     Dl. Badea: 
     Scandalul a plecat de la faptul că am dat 20 miliarde. Foarte bine, au intrat banii în 
Trezorerie şi i-au oprit automat taxele şi impozitele pe care le avea de dat. Nu este aşa? 
     Dl. Primar: 
     Aceşti bani pe care i-am dat nu primea licenţă. Deci a fost totul dirijat, nu a fost aşa 
întâmplător. Fără aceşti bani, dacă nu-şi achitau obligaţiile... Noi acolo avem contul în 
Trezorerie. 
     Dl. Badea: 
     Noi trebuia să-i mai dăm încă 20 miliarde. Banii aceia nu i-am mai dat.  
     Dl. Primar: 
     Dacă vă uitaţi, pe 31 martie i-am mai promis 20 de miliarde  şi nu pentru ce a făcut 
la stadion, fiindcă n-avem voie, aşa se spune în protocol, să nu plătim reparaţiile şi 
investiţiile la stadion. O să vă uitaţi în protocol. Protocolul acela nu are valoare juridică, 
a fost o înţelegere ca eu să vin în faţă şi să propun. A şi dat dovada pe prima pagină şi 
s-a acuzat singur de ceea ce trebuia să facă, lucruri care nu s-au întâmplat. Nu dăm aşa 
că vrem noi, câte 1 milion de euro pe an, sau că vreau eu, sau dvs. O să vedeţi ce scrie 
în protocol şi în acel contract de concesiune şi atunci  ne lămurim.   
     Dl. Badea: 
     Trebuia să nu semnaţi protocolul că-i daţi şi restul de bani că altfel spune că nu i-aţi 
dat banii. 
     Dl. Primar: 
     Se dădeau banii în nişte condiţii care n-au fost respectate. Cu ce am greşit eu? 
     Ca să punem capăt discuţiile privind finanţarea clubului, aveţi în faţă un act 
adiţional nr. 2/2007 la contractul de concesiune încheiat cu SC FC Universitatea 
Craiova, art. 3. Cu aprobarea prealabilă a concendentului, concesionarul poate efectua 
în condiţiile legii, lucrări de modernizare a spaţiilor de antrenament şi  competiţii 
cuprinse în obiectul contractului de concesiune. Cheltuielile privind aceste lucrări vor fi 
suportate integral de concesionar, nu vor fi recuperate de la concendent şi  nu vor 
modifica obligaţia de plată a redevenţei anuale  conform contractului. Şi uitaţi-vă acolo, 
semnează primar, secretar, director executiv, vizat pentru legalitate şi, în dreapta, SC 
FC Universitatea, administrator. Ca să nu ne mai plângem  de ce s-a întâmplat la 
primărie că vrem să-l scoatem de acolo. Este o presiune şi un şantaj de 7-8 luni de zile 
când această echipă era în campanie electorală. Că pleacă la Severin, că pleacă nu ştiu 
unde. Nu primăria a greşit în această relaţie, cu acest club.  Aveţi documente în faţă 
care nu mint. Restul, tăiem rumeguşul cu joagărul. 
 
 

2. Informare privind principalele activităţi desfăşurate şi rezultatele obţinute 
în anul 2009 de Poliţia Comunitară Craiova. 

     Dl. Florescu: 
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     În calitate de membru al comisiei de ordine publică, aş dori să fac câteva aprecieri în 
legătură cu informarea Poliţiei Comunitare. Am constatat din cuprinsul informării că în 
anul 2009, faţă de misiunile pe care le desfăşura anterior Poliţia Comunitară, s-au 
adăugat cel puţin încă 3. Este vorba  despre prevenirea şi combaterea infracţiunilor în 
mijloacele de transport în comun ale RAT Craiova, despre restricţionarea circulaţiei în 
zona centrală şi despre paza Parcului Tineretului.  Aceste misiuni, ca şi altele 
desfăşurate de Poliţia Comunitară, nu sunt deloc uşoare şi vă rog să mă credeţi că ştiu 
despre ce vorbesc. Ele se desfăşoară în condiţii grele, în condiţii deosebite, sâmbăta, 
duminica, noaptea, în orice condiţii de timp şi anotimp şi starea vremii şi vedem şi 
astăzi, şi toată săptămâna câte grade au fost în termometre. Pentru modul în care şi-au 
desfăşurat misiunea în anul 2009, personal doresc să felicit Poliţia Comunitară în frunte 
cu şeful poliţiştilor, dl. Director Petrescu,  şi să-i dorim succes în anul 2010. 
     D-ra Predescu: 
     Noi am mai discutat şi ieri în comisia juridică cu privire la această informare. În plus 
faţă de ceea ce am vorbit ieri pentru că nu vreau să mă repet,  două chestiuni. Rezultă 
că are un obiectiv nou, începând cu anul 2009, paza din Parcul Tineretului, Lunca 
Jiului. Este un obiectiv  major ca şi protecţie şi cred că ar trebui  sportiă atenţia în 
legătură cu acest obiectiv pentru că  o parte din investiţiile făcute nu mai sunt pe teren. 
Poate că erau lucruri pentru unii decorative, dar şi ele înseamnă bani, vor trebui 
înlocuite şi nu putem să alocăm perpetuu bani în acest sens. De asemeni, solicit o 
sporire a pazei în parcul Nicolae Romanescu, nu numai la intrări, dar şi în parc, pentru 
că în cursul anului 2009 s-au mai întâmplat situaţii de agresare a unor persoane, astfel 
de incidente şi Poliţia Comunitară are în responsabilitate paza şi ordinea din această 
zonă.  Legat de încrederea pe care începe să o capete din ce în ce mai mult din partea 
comunităţii locale Poliţia Comunitară, ieri vorbeam despre mandatul de aducere. Cred 
că în litigiile de natură civilă este de preferat ca mandatul de aducere să  fie executat de 
Poliţia Comunitară spre deosebire de penal, unde sunt alte probleme. Îi felicit, dar le şi 
doresc să aibă o activitate şi mai bună decât în precedent. 
     Dl. Primar: 
     Poliţia Comunitară îşi face datoria din ce în ce mai bine. Din păcate, numărul lor 
scade pe zi de trece, mulţi pleacă spre alte localităţi, alţii ies la pensie, renunţă şi legea 
nu ne permite să angajăm aşa cum ne dorim noi. Dar au început să colaboreze foarte 
bine cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, am fost felicitat de şeful poliţiei judeţene de 
către cei de la jandarmerie, aşa că este un motiv de bucurie pentru noi, înseamnă că 
sumele pe care le cheltuim peste 30 miliarde anual, nu se duc pe apa sâmbetei ci pentru 
siguranţa  cetăţeanului şi eu îi felicit pe cei care lucrează în Poliţia Comunitară şi pe 
şeful lor, Titu Petrescu. 
     Dl. Badea: 
     Am observat la televizor în ultimele zile, raportul d-lui ministru de interne vis a vis 
de activitatea  pe 2009 şi dânsul spunea că fenomenul de infracţionalitate a crescut mult 
în anul 2009. Din raportul de informare al Poliţiei Comunitare, am observat că a scăzut 
în cursul anului  2009 infracţionalitatea cu 22,4%, cel puţin aşa am văzut eu acolo, din 
raportul de informare, iar numărul persoanelor suspecte şi depistate şi predate totodată 
poliţiei, a scăzut cu 27%. Numărul urmăriţilor locali şi generali prinşi a scăzut cu 43%. 
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Dacă aceste date se confirmă în realitate, este foarte bine. Sperăm să continue în 
aceeaşi manieră pentru că avem mari probleme la acest capitol, ştiţi foarte bine că în 
ultimii ani am fost cântaţi pe la televizor foarte mult vis a vis de liniştea şi ordinea 
publică.  
     Dl. Primar: 
     E bine că dl. Badea este atent la ce se întâmplă în această ţată. Şeful poliţiei 
comunitare este primarul Craiovei. Ministrul de interne nu ne interesează ce spune 
acolo, decât aşa, tangenţial pentru noi. Dacă aveţi ceva de reproşat, să le reproşaţi celor 
de la poliţia comunitară. Ce se întâmplă cu jandarmeria şi cei din subordinea d-lui 
Blaga, este altă poveste.  
     D-na Secretar: 
     Nu se impune vot, este o informare fără adoptare hotărâre. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind preluarea în facturare individuală a consumului 
de energie termică, de către Regia Autonomă de Termoficare Craiova. 

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

         Dl. Cherciu: 
         Salut iniţiativa regiei de termoficare în a încheia aceste contracte direct cu abonaţii 

individuali. Am discutat pe larg această hotărâre în comisia de specialitate, inclusiv cu 
dl. Director. Una din întrebările mele în comisie a fost şi legată de modul în care 
urmează să fie încasate facturile respective, iar dl. Director m-a asigurat că acest lucru 
se va face direct, atât prin casieri mobili ai Regiei de Termoficare, cât şi prin 
organizarea de puncte de încasare. Ieri şi astăzi de dimineaţă am fost contactaţi de 
preşedinţi de asociaţie care cumva vor să aibă această garanţie că încasarea nu se va 
mai face de acum înainte prin intermediul asociaţiilor de locatari şi dânşii sugerau că 
dincolo de asigurarea verbală a d-lui director, să existe chiar o clauză specificată în clar 
prin care se spune că încasarea urmează să se facă direct. Asta este observaţia pe care 
am avut-o, mai degrabă am transmis o doleanţă a asociaţiilor de proprietari. 

          Dl. Director Tudorache: 
          Din moment ce facem contracte individuale, facturile o să le emitem pentru 

consumator, proprietarul de apartament şi din moment ce eu emit factura către  
proprietarul de apartament, obligatoriu mie îmi plăteşte.  Eu sunt obligat să încasez 
contravaloarea energiei termice. 

          Dl. Primar: 
          Dacă nu plăteşte, ce-i faci? Nu plăteşte nici la asociaţie.  
          Dl. Director Tudorache: 
          Este prins în contract, am posibilitatea să intru în apartament, să îl debranşez. Să nu 

mai debranşez toată scara. Va deveni o activitate foarte grea pentru că sunt 39 de mii de 
apartamente şi este o muncă foarte laborioasă.  

          Dl. Cherciu: 
          Ce facem dacă nu vor dori rău platnicii să semneze aceste convenţii? 
          Dl. Director Tudorache: 
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          Contractul cadru stipulează că se poate merge şi pe contractul actual. Dacă vă uitaţi, 
sunt mai multe posibilităţi vizând facturarea energiei termice. Acolo avem la art. 16 că 
facturarea se poate face individual sau colectiv.  Individual cu fiecare proprietar şi 
colectiv cu asociaţia de proprietari. Sperăm că până la urmă o să facem contracte cu toţi 
proprietarii. Este un început dar trebuia să începem. 

          Dl. Albăstroiu: 
          Vreau să-mi răspundă dl. Director Tudorache cum poate dânsul să debranşeze o 

persoană dacă conducta nu este externalizată? Nu este pe scara blocului, iar omul nu te 
primeşte în apartament.  

          Dl. Director Tudorache: 
          Din moment ce am încheiat acest contract cadru, convenţie semnată în trei, regie, 

asociaţie şi proprietarul de apartament, putem să intrăm în apartament, să-l debranşăm. 
În contractul cadru se spun şi modalităţile de facturare, suprafaţa.  

          D-na Secretar: 
          Formele de executare sunt cele tipice, deci executarea silită.  
          Dl. Director Tudorache: 
          Sunt foarte multe asociaţii care ar fi încasat energie termică, plătesc alte utilităţi şi la 

termoficare nu plătesc.  
          D-ra Predescu: 
          Singura problemă este dacă scrie în contract că este titlu executoriu. 
          Dl. Director Tudorache: 
          Scrie. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supunem aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă preluarea în facturare individuală a consumului de energie termică, de 
către Regia Autonomă de Termoficare Craiova. 

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.  

 
 

4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia de 
delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus la vot prin vot secret, propunerea făcută în 
cadrul comisiei juridice, ca dl. Consilier Albăstroiu să facă parte din comisie. În urma 
exercitării votului şi a numărării buletinelor de vot, dl. Albăstroiu a fost ales cu 
unanimitate de voturi pentru a face parte din comisia de delimitare a teritoriului 
administrativ al municipiului Craiova. 

           S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă desemnarea d-lui Albăstroiu Gheorghe, consilier local, în Comisia de 
delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.255/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Craiova şi 
Serviciul Registrul Agricol şi Măsurători Topo vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru 
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei pentru luna decembrie 2009. 

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 decembrie 2009, în valoare de 1.810.952,12 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.  

 
 

6. 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 februarie 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 FEBRUARIE 2010, în baza 
valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  
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Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare 
în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

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

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Craiova din Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

     D-ra Predescu: 
     Sunt câteva probleme pe care noi le-am discutat ieri în comisia juridică, dar de care 
nu au cunoştinţă ceilalţi colegi. O primă chestiune pe care am invocat-o ieri şi îmi 
menţin punctul de vedere raportat la conţinutul în termeni ai art. 12 alin. 2 din statutul 
cadru al asociaţiei intercomunitare de gestionare a deşeurilor Ecodolj este problema că  
în ceea ce priveşte legalitatea acestei hotărâri, nu oportunitatea, deci numai ca şi 
chestiune de legalitate, în acel articol se arată expres că intenţia de retragere trebuie 
notificată asociaţiei. Se vorbeşte despre intenţia de retragere şi nu despre retragerea 
unui asociat din asociaţie. Pe cale de consecinţă sunt două acte distincte. Intenţia de 
retragere reprezintă un act premergător procedurii de retragere, ea se notifică asociaţiei 
conform actului la care Consiliul Local al Municipiului Craiova este parte, preşedintele 
asociaţiei convoacă adunarea generală în 30 de zile şi se discută această notificare, 
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conţinutul acestei notificări, adică despre intenţia de retragere şi atunci se discută în 
cadrul asociaţiei oportunitatea  acestei retrageri. Ceea ce înseamnă că noi astăzi, epntru 
a hotărâ, trebuia să avem la dosar, adică printre documentele care susţin acest proiect 
de hotărâre, notificarea şi din partea executivului, cel puţin, care gestionează, 
administrează interesele Consiliului Local, reprezentat prin primar ca şi municipiul 
Craiova, conform legii, dar trebuia să avem acest act şi respectiv şi actul asociaţiei din 
care să rezulte dacă s-a obţinut dacă este un acord de voinţă sau nu. Nu putem 
considera că adoptarea în sine a hotărârii de astăzi este o intenţie de retragere. Ea este o 
retragere, deci este un alt act juridic. Acum mergând pe oportunitate sunt mai multe 
probleme ce vreau să le discutăm.  Unele sunt probleme strict juridice pe care o parte 
din colegi le consideră neimportante, dar ele ţin de esenţa actului pe care noi 
intenţionăm să-l realizăm azi.  Revocarea unui act administrativ este un act unilateral. 
Se pune problema dacă acest act administrativ are un caracter normativ sau un caracter 
individual. Este cert că este un act cu caracter individual, urmare efectelor pe care le 
produce. Legea arată că revocarea actului administrativ individual operează mult mai 
greu decât cel cu caracter general. Sunt anumite probleme de care legiuitorul leagă 
acest act de revocare. Dacă şi-a produs consecinţe atât de ordin juridic cât şi de ordin 
material, asocierea noastră a produs consecinţe în acest moment. Şi acum intrăm în 
problemele ce ţin de oportunitatea adoptării acestei hotărâri azi. Care sunt consecinţele? 
Consecinţa cea mai importantă este faptul că urmare a demersurilor începute din anul 
2007  la iniţiativa Ministerului mediului în urma unei licitaţii publice pe un proiect 
european la care au participat 19 judeţe, 5 judeţe au fost selectate ca fiind capabile să 
realizeze un astfel de proiect. Printre aceste judeţe a fost şi Dolj. Toate actele solicitate 
în această procedură au fost realizate şi pe cale de consecinţă, în luna noiembrie 2009, 
dosarul acestui proiect a fost aprobat de către comisarii pe probleme de mediu  din 
cadrul comisiei Uniunii Europene. Din noiembrie 2009 se poate organiza licitaţia 
pentru acest proiect. Este un proiect în valoare de 50 milioane de euro de care va 
beneficia asociaţia. În măsura în care noi ne retragem, acest proiect nu mai poate fi 
realizat, ca atare, prejudiciul suportat este cel la suma arătată.  Din proiect mai rezultă 
faptul că realizarea acestei gropi ecologice în condiţiile proiectului, este cuprinsă şi în 
condiţiile de negociere şi în tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, ca 
atare suntem parte şi suntem obligaţi în executarea lui mai departe. Şi acum concret, 
ceea ce poate a nemulţumit şi nemulţumeşte nu numai primăria ci şi o parte dintre 
locuitori este problema ce ţine de executarea contractului de către Ecosud  atâta timp 
cât staţia de epurare pe care aceştia au realizat-o, nu a fost acoperită conform condiţiilor 
obligatorii din  contract, ea produce mirosul care ridică această suspiciune. De ce să fie 
în apropierea Parcului din Lunca Jiului. Este problemă imputabilă acestui partener al 
municipiului Craiova din contract, Ecosud, dar altceva decât ceea ce ţine de proiectul 
european. Pe cale de consecinţă, noi nu putem să renunţăm la un lucru folositor pentru 
a salva pe cel culpabil, adică pe Ecosud.  
     Dl. Primar: 
     Aş vrea să vă întreb cât revine Primăriei Municipiului Craiova din cele 50 de 
milioane de euro. Ce legătură are toată retorica dvs. cu staţia de epurare, cu groapa 
ecologică, şi cu Ecosud? Noi avem o strategie aprobată în unanimitate cu dezvoltarea 
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Craiovei şi am spus că urgenţa urgenţelor este strămutarea depozitului ecologic. Ce tot 
are Ecosud cu staţia de epurare? Singurul care a sesizat cu Ecosud o încălcare a legiia 
fost Nedelescu şi nu l-a luat nimeni în seamă. Că s-a făcut la Breasta, cu lăutarii, am 
aprobat, ne-am întors apoi fără să mai ţinem cont că a fost un alt studiu de fezabilitate, 
că nu s-a mai făcut un alt studiu de fezabilitate şi fără licitaţie am dat hotărâre de 
consiliu, toţi 31 de consilieri vinovaţi că am pus-o pe malul Jiului.  Acesta este adevărul 
adevărat nu ce spuneţi dvs. că Europa, că  s-a negociat prost. Nu am fost eu la 
negociere, a fost Ministerul Mediului, ca să închei acel capitol de aderare privind 
mediul înconjurător. Spuneţi-mi ce câştigă Craiova în afară de deranj şi, bineînţeles, 
această staţie de epurare ce legătură are cu groapa ecologică de pe malul Jiului. 
     D-ra Predescu: 
     Sunt două lucruri diferite. Negocierea cu Uniunea Europeană este o problemă şi 
problema cu Ecosud este alta. Proiectul acesta proneşte de la Ecosud care spune că nu 
mai este de acord să ne pună la dispoziţie acest teren. 
     Dl. Primar: 
     Proiectul acesta porneşte de la strategia de dezvoltare a Craiovei. Nu mai vrem să fie 
groapa pe malul Jiului şi în Craiova. Toţi vrem asta, toţi craiovenii. Lăsaţi pe Ecosud în 
pace. Să-şi ducă crucea până la capăt. Nu i-am adus eu în Craiova, ştiţi bine ce s-a 
întâmplat acum 6 ani de zile, cum s-a făcut acel contract care nu poate fi spart. Ba, din 
contră,  am mai făcut câte ceva, am mai ameliorat, să zic aşa, durerea în relaţia cu 
Ecosud. Spuneţi-mi ce treabă are Ecosud cu mutarea depozitului ecologic pe care ni-l 
dorim cu toţii. Dvs. aţi votat strategia şi aţi spus că este urgent.  
     D-ra Predescu: 
     Problema este că staţia de compostare şi de sortare poate fi realizată şi în altă parte 
decât Mofleni, ceea ce este o chestiune foarte importantă şi s-a propus  Breasta. Este o 
discuţie pe care putem să o avem în vedere în continuare, iar proiectul, aşa cum a pornit 
din raport, rezultă că porneşte de la Ecosud şi este problema pe care am spus-o că 
trebuie să urmărim executarea distinctă.  
     Dl. Primar: 
     Strategia prin care noi ne-am angajat să strămutăm urgent depozitul ecologic este 
cea mai mare victorie pe care putem să o repurtăm noi, Consiliul Local şi primăria, 
administraţia locală, în aceşti 8 ani de când sunt în primărie. 
      Dl. Cherciu: 
      Voi vota pentru acest proiect, însă ca politician se spune că, dacă nu te lauzi singur, 
nu te laudă nimeni. Şi prima oară când a fost pus în discuţie acest proiect, am votat 
împotrivă. M-am ales la vremea respectivă şi cu un apelativ foarte drăguţ de „anus 
contra naturii” dar asta nu mai contează, ce vreau să vă spun este că ar trebui toţi 
colegii mei, deci toţi consilierii, să votăm la acest punct în calitatea noastră de consilieri 
locali şi nu consilieri judeţeni. Suntem aici ca să apărăm interesele locuitorilor Craiovei 
şi nu interesele Consiliului Judeţean, care, în paranteză fie spus, această problemă, 
pentru că m-am interesat, este o problemă foarte veche. Această căutare a unei locaţii 
pentru groapa de gunoi, Consiliul Judeţean avea ştiinţă de cel puţin 3 ani de zile. Am 
avut la îndemână inclusiv studiul făcut special, un studiu de fezabilitate în care erau 
prevăzute două scenarii pe care Consiliul Judeţean le avea la dispoziţie, un scenariu cu 
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groapa  judeţului în actuala groapă a municipiului Craiova, dar exista şi varianta unui al 
doilea amplasament.  Zic eu că indolenţa unor funcţionari din Consiliul Judeţean a 
făcut ca această problemă să treneze ani de zile până când a venit limita impusă de 
Uniunea Europeană şi s-au trezit nişte domni că nu mai au altă variantă decât să ducă 
tot gunoiul din tot judeţul în Craiova, să brăzdeze oraşul cu maşini de gunoi care să 
traverseze practic de la est la vest şi de la nord la sud un gunoi pentru care, într-adevăr 
locuitorii municipiului nu au nici un câştig. Ca să nu lungesc foarte tare, acestea sunt 
argumentele şi rugămintea mea la absolut toţi consilierii, inclusiv cei care formează 
actuala opoziţie este să voteze având în vedere faptul că sunt consilieri aleşi în 
municipiul Craiova. 
     Dl. Primar: 
    Craiova face parte din judeţul Dolj şi cred că, ca şi suprafaţă şi ca număr de populaţie 
este jumătate din judeţul Dolj. Putem să spunem că reprezentăm şi interesele judeţului 
Dolj. Despre faptul că dvs. v-aţi opus atunci, aşa este, am făcut-o ca să fie armonie în 
consiliu, că vom găsi   soluţii care o să permită ca acest gunoi să nu ajungă în Craiova, 
că poate vom influenţa pe la Ministerul Mediului. Acum chiar că sunt posibilităţi în 
urma tratatului de la Lisabona să modificăm acel capitol de mediu şi să permită 
înfiinţarea altui depozit ecologic, aşa că sunt şanse, până la urmă, de o împăcare, deci 
noi am votat, eu am tot spus că nu este bine ca gunoiul din judeţul Dolj să fie adus în 
municipiul nostru,  din contră, noi să mergem spre judeţ, spre acele văgăuni care n-au 
nici o utilitate, nici o folosinţă, din contră, ar putea să creeze şi locuri de muncă şi o 
protecţie a mediului în acest judeţ al nostru. În urmă cu ceva timp am purtat o discuţie 
cu dl. Preşedinte Preoteasa, probabil în dimineaţa asta n-a putut să ne întâlnim şi să 
discutăm mai pe îndelete, şi ar fi posibilitatea ca luna următoare să fim prezenţi mai tot 
timpul la Ministerul Mediului să găsim o soluţie, să mutăm acel depozit ecologic din 
Craiova, să fie unul singur pentru tot judeţul Dolj, dar nu în Craiova. De asta ca să 
încheiem cu spectacolul ăsta, fiindcă cu toţii avem treabă, eu cred că o să-l retrag 
pentru o lună, dar să vă gândiţi un lucru că suntem craioveni cu toţii  şi PNL atunci 
când a fost pus acel depozit pe malul Jiului, au făcut o demonstraţie de forţă, au blocat 
drumul pe Coşuna, acolo la Mofleni, cu cetăţenii din zonă, scandal mare, presa. Acum 
n-aş vrea să ne unim politic şi să votăm nu ştiu cum. Să votaţi pentru binele Craiovei, 
până la urmă, că aici stăm, aici muncim, aici o să murim. Să lăsăm pe domnii care ne 
sfătuiesc , nu ştiu cât o să stea preşedinţi de partide, sau şefi sau miniştri şi să facem ce 
este mai bine pentru Craiova. Asta este dorinţa mea. Atunci o să vedeţi că va fi o 
armonie extraordinară în municipiul ăsta şi în consiliul ăsta local. Nimeni nu vrea ca 
această groapă să mai fie pe malul Jiului. Nu pentru parcul acesta, pentru faptul că este 
un element de poluare şi chiar dezastru ecologic. Dumnezeu să-i ierte pe cei care au 
gândit şi pe cei care sunt în această instituţie şi au ajutat, şi mă gândesc la cei care 
lucrează la cadastru. Dacă este Curteanu pe aici, el a fost cu ideea, a găsit acel teren 
repede, 46 de ha şi a spus că este mai bine că este mai aproape. Păcatele le tragem noi, 
alţii săracii, s-au dus, sau au trebuit să voteze într-o veselie. Până şi dl. Nicolaescu, 
membru al Partidului Ecologist, a votat pentru ca această groapă să fie pe malul Jiului. 
Acum vedem că este un dezastru. Asta trebuie să ne preocupe.  Renunţ la acest punct 
cu condiţia ca într-o lună, cel puţin, să avem asigurări că  va fi mutată din Craiova 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.01.2010                                                                  28                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

pentru tot judeţul Dolj. Să se gândească, cum spunea arhitectul şef, la un triunghi. Nu 
trebuie să vin de la Cetate să mă duc la Leu cu  gunoiul. Să găsească un amplasament, 
că şi aşa nu se cultivă nimic în judeţul ăsta. Putem pe un câmp să găsim 40 de ha şi să  
continuăm depozitarea gunoiului acolo. Gândiţi-vă ce înseamnă să vii de la Poiana 
Mare sau de la Cetate cu gunoiul. Dar ce gunoi se produce la ţară? Pet-urile le iau şi le 
vând, bălegarul îl împrăştie pe câmp, vreascurile le pun pe foc, şi o să dea 2 grame de 
gunoi că nu mai plăteşte ţăranul de la Cetate 2-300 de mii să ajungă în Craiova să-i 
pună containerul acolo. Este o treabă pe care eu nu o înţeleg acum. Nu ştiu cât va 
rezista acest masterplan al judeţului. Dacă apa şi canal este într-adevăr, o necesitate, cu 
gunoiul, eu mă îndoiesc. Ar fi trebuit la fiecare localitate să aibă un depozit de gunoi, 
era cel mai bine, nu să-i plimb pe oameni, să le cer nu ştiu cât pe  tona sau pe metrul 
cub de gunoi. Îl retrag pentru o lună şi să judecăm cu dl. Preşedinte la Consiliul 
Judeţean să vedem care sunt avantajele pentru noi, Craiova, şi care sunt dezavantajele.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Ca unul dintre iniţiatorii proiectului de hotărâre privind asocierea, vă mulţumesc 
pentru poziţia adoptată pentru retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, în condiţiile 
în care trebuie să judecăm raţional. Nu cred că există vreun consilier local care să nu fie 
pătruns de responsabilitatea interesului pentru municipiul Craiova. Trebuie să privim 
lucrurile într-un context mai larg. Practic, după opinia mea, există soluţii ca acest 
proiect, care este în curs de derulare, să meargă în continuare  concomitent cu mutarea 
gropii în altă parte pentru că, indiferent dacă ieşim din asociere şi groapa rămâne aici, 
este un punct negru pentru municipiul Craiova care va trebui să-l rezolvăm. Aici cred 
că atât Consiliul Judeţean cât şi primăria, respectiv primarul şi preşedintele, şi cu 
ceilalţi de specialitate, pot să găsească soluţii de aşa natură încât să se rezolve această 
problemă. 
     Dl. Primar: 
      Am o idee, nu este a mea dar din discuţiile cu colegii mei din această instituţie, aş 
propune ca acest Ecosud, ca să nu mai stea în gât multora, să  se ducă la Consiliul 
Judeţean. Să o preia Consiliul Judeţean şi între timp să o mute undeva în judeţ, să vin şi 
eu cu gunoiul în judeţ şi acum să se potolească lucrurile. Poate accestă să-l preia cu 
contract, să facă concesiune cu Consiliul Judeţean. Dacă acceptă părţile nu mai este nici 
o problemă. Avem o singură groapă, s-a negociat prost cu Comunitatea Europeană. Au 
permis doar două gropi ecologice, deci două depozite în Oltenia. Una este la Vâlcea, 
care se închide cea veche şi se deschide cea nouă, şi la Craiova. Dacă nu se rezolvă 
nimic noi putem să mutăm această groapă fiindcă partea, asociatul acceptă. Când a 
văzut ce am făcut în Lunca Jiului, au spus că se mută.   
     Dl. Dincă: 
    Vreau să vă aduc aminte că ceea ce a zis dl. Primar legat de posibilitatea de a  scoate 
gunoiul din Craiova, a reafirmat-o de multe ori, chiar şi atunci când dvs. după ce aţi 
propus acest proiect de asociere, de intrare în această formă de asociere, colegii de la 
PSD, a venit în susţinerea acestui proiect şi am discutat cu cei de la ecosud şi am avut 
un proiect de hotărâre pe ordinea de zi cu  privire la acordarea a 5 ha de teren pentru a 
pune în practică acest proiect, deci în ceea ce priveşte  executivul primăriei Craiova şi o 
parte a Consiliului local a avut deschidere absolut totală chiar şi atunci când s-a pus 
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problema să dăm de la noi pentru restul judeţului. Cu siguranţă că această posibilitate 
de a face groapă de gunoi exista şi când s-a făcut această asociere şi atunci dl. Primar a 
ridicat această problemă şi câţiva dintre colegii noştri. Se pare că numai când încercăm 
să ne impunem punctul de vedere  în mod direct şi foarte pragmatic, numai atunci 
colegii ceilalţi revin la discuţii. Cred că într-o lună de zile să revină la discuţii şi să le 
dea Dumnezeu mintea de pe urmă. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Revenirea discuţiei m-aş bucura să fie şi pe tema zonei periurbane metropolitane, să 
fie şi pe tema  grăniţuirii administrativului Craiovei, pe mai multe teme, pentru că zic 
eu că bunăvoinţei de care dăm dovadă constant ar trebui să ni se răspundă  
corespunzător. 
     Dl. Primar: 
     Aţi pus degetul pe rană. De ce au fost sfătuiţi primarii de comune limitrofe să nu 
intre în asociaţia de dezvoltare metropolitană? Asta este întrebarea pe care o punem 
celor de la judeţ. Şi cu grăniţuirea este foarte bine să ne gândim ce înseamnă Craiova, 
aşa că o să vă explicăm şi cu amănunte peste o lună de zile oful nostru. Când este vorba 
de gunoi, hai la Craiova, când este vorba de altceva să nu vină. De parcă nu putem face 
parte toţi din această asociaţie care să preia acele fonduri structurale.  Vedeţi că este 
criză şi nu ne dau un leu, cei de la guvern ne spun să nu mai cheltuim banii cu lăutarii.  
     Deci îl retrag pentru o lună de zile.   
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective şi a comisiei de 
concurs, pentru concursul de proiecte de management, în vederea ocupării 
postului de manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

D-na Secretar: 
O singură precizare faţă de motivele invocate la comisia juridică cu privire la 

modificarea art. 9 pct. 25 dirijor cumulează cu conducătorul. Nu putem modifica în 
conţinutul acestui proiect pentru că este anexă la acest caiet şi are în vedere valoarea în 
perioada anterioară a celui care a fost director, dar comunicăm viitorului director să 
aibă în vedere modificarea, deci acolo are elementele din caiet de evaluare a celui care 
a ocupat funcţia până la această dată. Este o componentă a caietului. Noi comunicăm 
să-şi propună viitorul regulament Consiliului Local în vederea modificării sale. Nu 
modificăm acum. Este anexă a caietului şi are în vedere activitatea celui care anterior a 
deţinut această funcţie şi a cumulat cele două funcţii. Special am recomandat să supună 
Consiliului Local noua formă în vederea aprobării sale. 

D-ra Predescu: 
Trebuie corelat nu numai cu această problemă ci şi cu contractul de management al 

directorului. Sunt probleme noi care se vor regăsi în noul regulament. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă  caietul de obiective în vederea organizării concursului de proiecte de 
management pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric 
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“Maria Tănase”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă comisia de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de 
management, în componenţa prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managerilor 
instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local 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 comisiile de evaluare a managerilor  instituţiilor publice de cultură din 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
- pentru Teatrul Liric „Elena Teodorini” -  în componenţa prevăzută în 

anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- pentru Teatrul pentru copii şi tineret „Colibri” – în componenţa prevăzută 

în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- pentru Casa de Cultura „Traian Demetrescu” –în componenţa prevăzută în 

anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile publice de 
cultură vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova a Zilelor 
Marin Sorescu, Ediţia a X-a. 

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

          Dl. Badea: 
          Proiectele 10 şi 11, foarte bine că se organizează, este pentru imaginea oraşului, nu 

ştiu dacă aţi văzut aseară, dl. Premier Emil Boc declara că cei de la administraţia locală 
trebuie să  fie mai atenţi cu cheltuirea banului public pe acest tip de activităţi. Noi 
suntem consecvenţi pe linia ultimilor ani, din acest punct de vedere. Vreau să constat 
doar cu tristeţe că luna trecută am avut o activitate, şi mă refer la Gala Sportului 
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Craiovean unde am dat 100 milioane, ca la milogi şi am dat copiilor craiovenilor. În 
schimb acum găsim 4 miliarde pentru aceste două activităţi. Ar fi bine să nu fim pentru 
unii mumă şi pentru alţii ciumă. Ar fi bine să găsim pentru toate aceste activităţi just 
banii. 

          Dl. Primar: 
          Nu ştiam că milogii primesc 100 milioane. Trebuia să vă bateţi pentru proiectul 

acesta, să dăm şi noi 300 milioane şi atunci convingeam consiliul şi dădea. În bugetul 
pe care îl facem pentru 2010 spuneţi pentru gala sportului craiovean vrem 300 
milioane. Votăm 300 milioane şi se respectă. Dvs. veniţi cu un of care îl spuneţi cu o zi 
înainte de a se întâmpla. Prevedem în bugetul de cheltuieli pe 2010 toate evenimentele 
şi vedem cât dăm la fiecare şi aprobaţi dvs. , de asta şi protocolul pe care l-am încheiat 
cu Universitatea, nu dădeam eu banii, tot consiliul hotăra.  

          Dl. Badea: 
          Spun asta pentru că în ultimii 2 ani, la fel ca şi dvs. şi eu am fost printre sponsorii 

individuali care am dat pentru această activitate. Nu este normal ca persoană fizică să 
dai mai mult decât dă Consiliul Local. Cred că dacă se dorea, se puteau da mai mulţi 
bani decât 100 milioane pentru premierea a 47 dintre copiii craiovenilor cei mai buni pe 
acest segment. Cu atât mai mult cât ştiu că vă place sportul. 

          Dl. Primar: 
          Ajutăm persoanele cu handicap fără voia bunului Dumnezeu cu 30 miliarde pe an, că 

atâta plătim noi, legea ne impune, iar cei care ar putea să ne facă fală în Craiova, să-i 
ţinem ca pe milogi, vorba dvs. Asta este, în bugetul de venituri, stabilim clar pentru 
această activitate ce sumă să prevedem şi ne ţinem de cuvânt. Până la urmă cred că l-am 
redescoperit pe Marin Sorescu, poet tradus în 100 de limbi şi vin toţi academicienii la 
Craiova, care vorbesc frumos despre oraşul ăsta. Nu sunt multe evenimente pe an, iar 
dl. Boc este preşedintele partidului nostru al democrat-liberalilor. Trebuie să fiu eu 
supărat pe dânsul, de ce ne spune să ne mai potolim cu lăutarii şi cu nu ştiu ce,  cu 
Zilele municipiului, dar dânsul participă la toate întâlnirile, la salină, la hora de mână. 
Probabil că erau cei de la FMI lângă dânsul şi a trebuit să spună cum rezolvă problema 
crizei. Dacă asta este mare cheltuială pe an... Dacă votăm nu înseamnă că este efortul 
bugetului local ci şi sponsorii şi o să fiu atent ce înseamnă băncile care sunt pe aici 
profită de pe urma primăriei, şi ce înseamnă şi alte firme care au activităţi în această 
Craiovă şi probabil că o să fie cam jumătate – jumătate.  

          D-na Secretar: 
          Eu m-am informat cu privire la bugetul pe care îl avem în vedere şi dat fiind faptul  

că bugetul pe anul 2010 urmează a se aproba ulterior, este clar că anticipăm suma, deci 
vom completa la alineat şi cu 2, deci zicem 45 alin. 1 şi 2. de ce m-am informat? Pentru 
că nu sunt anticipate cheltuielile.  N-au avut în vedere sumele anterioare. Am avut în 
vedere activitatea pentru că este un serviciu. 

          Dl. Cherciu: 
          Pentru o corectă informare a celor care ne privesc vreau să fac precizarea că bugetul 

alocat festivalului îndrăgostiţilor este la jumătate faţă de anul precedent, lucru care în 
comisia de buget finanţe a fost discutat şi oarecum apreciat că într-adevăr executivul a 
înţeles că trebuie să reducem aceste cheltuieli.  
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          Dl. Dincă: 
          Legat de sponsorizarea pe care am oferit-o cu privire la acea gală a sporturilor. 

Ţineţi minte că a fost în luna decembrie că a fost la final de execuţie bugetară, am 
discutat în acea şedinţă despre posibilitatea de a acorda mai mult, iniţiativa, trebuie să 
spunem în mod clar, a aparţinut Inspectoratului Şcolar Judeţean, iar un reprezentant 
este prezent printre noi, consilierii locali, dl. Sandu Gîdăr, care este inspector general 
adjunct. Cred că este cel mai prezent în a solicita o sumă cât mai mare de bani. Ştiam 
cu toţii de atunci că pentru anul următor, adică pentru anul în curs,  în momentul în care 
se face bugetul trebuie să facem o propunere, exact cum a spus dl. Primar, pe acest 
eveniment, cred că am reţinut cu toţii acest aspect, iar dacă revenim la fiecare proiect cu 
aceleaşi păreri, cu aceleaşi puncte de vedere, să ocupăm timpul acestei şedinţe, nu avem 
eficienţă. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea la temeiul legal, alin. 2 . Cine este 

pentru? 
Art.1. Se aprobă organizarea în municipiul Craiova a celei de-a X-a Ediţii a Zilelor 

Marin Sorescu în perioada 23 – 24 februarie 2010. 

Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor de organizare de la bugetul local, conform 
notei estimative de cheltuieli, care reprezintă anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 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 organizarea în municipiul Craiova a 
Festivalului Îndrăgostiţilor, ediţia a IV-a. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea la temeiul legal, alin. 

2. 
          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 organizarea în municipiul Craiova a celei de-a IV-a ediţii a 

Festivalului Îndrăgostiţilor, în zilele de 14, 24 februarie şi 1 martie. 
  Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor de organizare de la bugetul local, conform 

notei estimative de cheltuieli, care reprezintă anexă la prezenta hotărâre. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei 
de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala 
Craiova având ca obiect  îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor 
şi tinerilor cu autism din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” 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 prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare  

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională 
pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova, având ca obiect 
îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din 
Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova, până la data de 
31.12.2010. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.475/2006. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Actul Adiţional la 
Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia 
Economico - Financiară şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism 
din România - Filiala Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilelor cu destinaţia de 
cinematografe din domeniul privat al statului şi administrarea RADEF 
„România - Film” Bucureşti, în propietatea municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

          Dl. Răducănoiu: 
          Fără îndoială că voi fi de acord cu acest proiect de hotărâre. Am mai afirmat-o de 

altfel şi cu altă ocazie, o mai spun şi acum, voi fi întotdeauna de acord pentru ca 
municipiul Craiova să devină mai bogat de la zi la zi, prin achiziţionare de terenuri, prin 
achiziţionare de imobile altele decât terenurile, prin a-şi mări patrimoniul.  Este o lege 
care stă la baza acestui proiect de hotărâre privind preluarea cinematografelor de către 
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autorităţile locale. Nu înţeleg însă de ce este aplicată pe jumătate în sensul că 
cinematograful Patria nu figurează pe listă şi v-aş ruga să facem demersurile pentru ca 
şi acest cinematograf să intre în patrimoniul Consiliului Local. Avem instituţii de 
cultură care n-au sediu, plătesc chirie. Şi mă refer numai la două dintre acestea. 
Ansamblul Maria Tănase şi Teatrul Colibri. Nu putem ca una din cele două să le ducem 
în Craioviţa. Şi Teatrul Colibri trebuie să fie în mijlocul oraşului, şi Ansamblul Maria 
Tănase. Pe de o parte. Pe de altă parte, activitatea se desfăşoară în continuare conform 
prevederilor legii, încă 10 ani prin rulare de filme. Nu este o povară pentru municipiul 
Craiova, intră în patrimoniu cu titlu gratuit, iar cheltuielile ulterioare, sunt 
nesemnificative pentru că aceste instituţii vor produce şi ele bani la rândul lor. 

          Dl. Primar: 
          Explicaţia care mi-a fost dată de către dl. Marius Iuraşcu, şeful de la cinematografie 

este că ar fi undeva un amendament prin care cele care sunt rentabile să rămână în 
patrimoniul lor. Atunci vă rog să trecem şi cinema Patria în această listă. Noi vroiam 
să-i dăm în judecată după ce dădeam hotărârea asta de consiliu.  

          Dl. Vanghelie: 
          Exact ce spuneaţi dvs., după toate discuţiile şi corespondenţa pe care am avut-o cu 

RADEF-ul  au spus că atâta timp cât au proiect de hotărâre de guvern este depus la 
guvern pentru păstrarea cinematografelor pe profit, şi în Craiova singurul este Patria. 
Dânşii au dat o hotărâre a consiliului de administraţie în care, deocamdată pot să ne dea 
aceste trei poziţii, până când se lămureşte problema la guvern. Noi am zis să profităm 
de treaba asta şi să le luăm pe acestea care sunt şi să continuăm demersurile. 

         Dl. Răducănoiu: 
         Legea este lege nu spune în lege că hotărâre de guvern. Este o şmecherie a lor. 
         D-na Secretar: 
         Hotărârea de guvern pune în aplicare legea, dar dacă nu-ţi dă acordul că este regie de 

administraţie, cele două instituţii de cultură tot afară sunt.  Eu zic să le luăm pe acestea, 
că altfel riscăm să nu mai luăm nimic. 

          Dl. Preşedinte: 
          Vă propun să reţinem propunerea prezentată de executiv şi observaţia d-lui primar să 

o tratăm în perioada următoare, cu cinematograful Patria. 
          Dl. Marinescu Nicolae: 
           Împărtăşesc întru totul punctul de vedere al d-lui Răducănoiu şi exemplul pe care l-

am dat înainte cu ceea ce s-a reuşit graţie atitudinii ferme şi competente a d-rei Bianca 
Predescu, colega noastră consilieră, recunosc că n-a fost inocent. Adică noi ca primărie, 
adoptăm nişte poziţii slabe şi când este vorba să luptăm, iată că se poate câştiga. S-a 
câştigat şi cred că nu este cazul chiar aşa să ne rugăm noi de unii să respecte o lege în 
România. Sunt de acord ca practic să le aprobăm pe acestea două, dar să începem 
demersul celălalt, însă de data asta, primăria să vadă ce a făcut d-ra Predescu, colega 
noastră, adică să se bată. 

          S-a introdus, faţă de ce s-a discutat, proiectul care a fost în şedinţa comisiei pentru 
cultură, un punct cu preluarea personalului de la Modern, ceea ce mi se pare corect, 
pentru că este prevăzut în lege că avem obligaţia să-l preluăm, numai că  sunt dator faţă 
de comisia pentru cultură să vă informez că noi am discutat cu directorii instituţiilor 
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acum două trei luni în legătură cu problema aceasta a sediilor, pentru că într-adevăr 
sunt două instituţii vitregite.  Ansamblul Maria Tănase s-a înfiinţat la Consiliul 
Judeţean când eram eu tânăr, şi de atunci şi până în zilele noastre tot chinuit şi fără 
sediu a fost. Tot de ani de zile a rămas fără sediu o instituţie foarte importantă care nu 
ne cântă nouă bătrânilor, totuşi copii acestui oraş primesc educaţie în această instituţie 
şi avem datoria să fim egal, cel puţin, de atenţi, şi cu această instituţie. Noi am mai 
analizat acolo, şi doresc să informez pe dl. Primar, că firesc ni se pare ca în primul rând 
Teatrul Colibri  să fie aici în buricul oraşului pentru că este normal să vină copiii aici, şi 
nu să ducem copiii în Craioviţa şi pe amatorii de muzică populară la Modern. În al 
doilea rând, sala aceasta eu cred, asta am discutat şi atunci în comisie şi aduc aminte că 
în discuţiile cu directorii sala asta este nepotrivită, şi dvs. ştiţi foarte bine, trebuie 
văzută din nou că le trebuie scenă ca lumea celor de la Maria Tănase, că unde desfăşori 
o echipă de dansatori. Scena aceea va lua jumătate din sală. Ceea ce eu aş dori să vă 
rog, sunt de acord să aprobăm acest proiect de hotărâre aşa cum este,  mă bucur foarte 
tare că v-aţi asumat această chestiune ca să  începem demersurile pentru a prelua şi 
cinematograful Patria  şi în acelaşi timp, am rugămintea totuşi ca înainte de a se hotărâ 
destinaţia acestor spaţii, să organizaţi şi colegii mei de la comisia de cultură doresc să 
participe la această chestiune, să mergem împreună, poate cu dl. Viceprimar, să vedem 
spaţiile, să ne informăm care este şi situaţia cu contractele de acolo şi să luăm o decizie 
elaborată care să asigure condiţii clare şi bune pentru amândouă instituţiile de cultură. 
Aş avea această rugăminte la dvs. 

          Dl. Primar: 
          Important este să le preluăm şi apoi vedem cui le dăm.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă preluarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, activul şi 
pasivul acestora, prevazute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, din  domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome de 
Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “Romania-Film” Bucureşti,  în domeniul 
public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă preluarea bunurilor mobile cuprinse în inventarul sălilor de 
cinematograf şi grădinilor de vară, indentificate conform anexei nr.2 la prezenta 
hotărâre, în domeniu privat al municipiului Craiova şi  administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, precum şi a altor categorii de bunuri 
care vor fi identificate în protocolul de predare- preluare în domeniul public sau 
privat, după caz, al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova.  

Art.3. Se aprobă preluarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
Cinematografului “Modern” din municipiul Craiova, prevăzut în anexa nr.3  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare – preluare a bunurilor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Serviciul Resurse Umane, 
Direcţia Economico-Financiară, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” şi  Regia 
Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “Romania-Film” Bucureşti 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Mitropolia 
Olteniei – Arhiepiscopia Craiova, a unui teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, lângă bl. V1, în 
vederea construirii unei biserici cu hramul „Sf. Ecaterina”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. S-a completat la cererea comisiei 

juridice documentaţia lizibilă în formatul pe care îl avem la Direcţia de urbanism pentru 
că nu se vedea foarte bine.  

          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 49 ani, către 

Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiova, a unui teren aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 459 mp, situat în B-
dul Dacia, lângă bl.V1, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea construirii unei biserici cu hramul „Sf. Ecaterina”. 

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a cinci 
locuinţe administrate de Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, a cinci locuinţe administrate de 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, către persoanele prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Lista de repartizare va fi dată publicităţii prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Împotriva listei de repartizare se poate face contestaţie la instanţa de contencios 
administartiv competentă, potrivit legii. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.1. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului situat în municipiul 
Craiova, str. Lunca Jiului, nr.10. 

D-ra Predescu: 
          În comisia juridică o chestiune de legalitate, dar se poate remedia, este aceea că în 

raport de actele de stare civilă, numele titularului dreptului de proprietate de la care 
intenţionăm să cumpărăm se numeşte Gheorghiţă Raimonda Rozalia. Din eroare, în 
contractul de vânzare cumpărare prin care aceasta cumpără terenul pe care noi 
intenţionăm să-l achiziţionăm, în loc de Raimonda este scris Remonda. Este eroare 
materială, ar însemna că noi nu tratăm în prezent cu adevăratul proprietar şi am solicitat 
ca proiectul să se completeze cu o dispoziţie în sensul că titularul dreptului, Gheorghiţă 
Raimonda Rozalia, să fie obligată să rectifice  contractul de vânzare cumpărare nr. 
602/2009 pentru ca noi să putem încheia ulterior în mod legal actul. Cu privire la preţ, 
în comisia juridică, şi în final s-a adoptat un amendament de către comisia juridică, am 
căzut de  acord cu privire la următoarele aspecte. Tranzacţia prin care aceasta cumpără 
terenul pe care noi intenţionăm să-l achiziţionăm, este foarte recentă. S-a realizat în a 
doua parte a anului 2009, mai precis 17.06.2009 şi a fost înscris în Cartea funciară la 
08.01.2010, adică chiar în luna în care noi discutăm acest proiect. Ca atare, întrucât 
preţurile nu au cunoscut modificări  pe piaţa imobiliară, propunerea noastră este aceea 
ca  preţul din contract să fie reţinut şi ca preţ de achiziţie de către Consiliul local a 
acestui teren. Se justifică doar eventuala indexare cu coeficientul de inflaţie, dacă s-a 
produs vreo modificare.  Amendamentul nostru este acela de a se modifica articolul cu 
privire la negociere, nu mai procedăm la o evaluare a terenului pe bază de expertiză 
pentru că se poate ajunge la cine ştie ce preţ, iar intenţia noastră de a cumpăra să fie 
stabilită la preţul contractului cu indicele de inflaţie. 

          Dl. Primar: 
          Ce bine ar fi aşa cum spune d-ra Predescu, să cumpărăm cu 300 mii euro 7,5 ha 

teren. Exact cum ar face dl. Predescu o tranzacţie în familie, pentru casa pe care o 
deţine cu 100 mii lei şi dânsa să vândă cu un milion de euro casa peste două săptămâni. 
Şi dânsul să zică să pună coeficientul de inflaţie. Autorul moral al acestei „afaceri” este 
arhitectul şef. El a venit cu ideea că sunt strâmtoraţi şi vor să vândă baza sportivă. Este 
bine să ne ducem până pe malul Jiului cu extinderea Parcului Tineretului. Noi vorbim 
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de preţ, când, de fapt, nici n-am votat intenţia de a cumpăra. Poate nu mai este de 
actualitate. Eu pot să-l retrag de pe ordinea de zi, pe mine nu mă interesează, dar există 
un singur lucru care ar fi extrem de neplăcut. Să-i vezi pe domnii pălărioşi din zonă că-
şi fac case pe acolo.  Distrugem o bază sportivă şi nimeni nu ne iartă. Dvs. vorbiţi de 
preţ când noi discutăm de intenţia de a cumpăra. Preţul se va face cred că tot pe baza 
unei expertize. Eu nu ştiu dacă 20 euro, intenţia lor de a vinde, este mult. Dl. 
Răducănoiu spunea că este ieftin. Vreau să discutăm intenţia, dacă credeţi că putem să 
ne extindem cu parcul spre Lunca Jiului. Despre preţ, dvs. stabiliţi, dar în nici un caz n-
o să dea nimeni, între bunică şi nepot s-a făcut o tranzacţie să fenteze notarul. 

          D-ra Predescu: 
          Dacă ar fi trăit dl. Ţugui nu exista acest contract. 
          Dl. Albăstroiu: 
          Rămâne destinaţia aceeaşi la teren şi nu fac ce vor cei cu pălării că nu suntem în ţara 

lor, suntem în ţara noastră. Propunerea noastră n-a fost rea, adică să respectăm preţul pe 
care l-a dat plus inflaţia.  

          Dl. Primar: 
          Este numai intenţia dacă vrem să-l cumpărăm sau nu. M-a făcut praf Gazeta de Sud 

că este tun imobiliar. Ce tun imobiliar? Dacă credeţi că nu este oportun, l-am retras de 
pe ordinea de zi. Era o perspectivă de doi-trei ani de zile de plată, că suntem prea săraci 
să ne dezvoltăm după cum vrem noi. 

          Dl. Preşedinte: 
          Din punctul meu de vedere, este numai intenţia, noi va trebui să ne mai pronunţăm o 

dată dacă suntem de acord cu preţul sau dacă vrem să-l achiziţionăm. Acum cred că nu 
trebuie să dezvoltăm foarte mult problemele de preţ pentru că este vorba numai de 
intenţia dacă cumpărăm sau nu cumpărăm. 

          Dl. Badea: 
          Foarte bine că se cumpără această bază. Problema preţului, exact cum aţi spus şi 

dvs., o vom discuta ulterior. Noi, cei din comisia juridică, am făcut această propunere 
care nu are substrat în momentul actual. Trebuie să avem în vedere faptul că între 
parcul Tineretului şi această proprietate, mai există încă o proprietate, aşa că dacă o 
luăm pe asta pentru a face alipirea, trebuie să cumpărăm şi proprietatea dintre noi. 
Coremi mai are încă o suprafaţă acolo. 

          D-na Secretar: 
          Nu se prevede alipire. Suprafaţa aceea nu are legătură cu alipirea.  
          Dl. Răducănoiu: 
          Încep cu o glumă. Vă propun să cumpărăm acest teren cu 150 mii euro, adică la 

jumătate din cât a cumpărat. Problema se pune de respectare a procedurii legale. 
Intenţia de a cumpăra. Şi am spus mai înainte, mai accentuez şi acum. Trebuie să luăm 
cât putem  în patrimoniul Consiliului Local. Cine credeţi dvs., că am ascultat şi părerea 
cu indicele de inflaţie,  dacă s-ar pune în locul proprietarului şi ştie şi el procedura 
legală, ar accepta aşa ceva? Degeaba hotărâm noi să cumpărăm. Şi atunci, dacă 
procedura legală ca şi la alte proiecte de hotărâre, ca şi până acum, este cu evaluarea 
terenului, cred că asta este singura care stă la baza acţiunii noastre, de pe o parte. Pe de 
altă parte, raportul de evaluare se aprobă de către Consiliul Local. Mergem mai departe. 
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Se face o comisie de negociere pentru că preţul stabilit prin raport  nu este obligatoriu. 
Atunci, comisia, prin dispoziţia primarului numită, poate să participe la negociere şi un 
număr de consilieri ca observatori. Nu cred că este o problemă, din punctul acesta de 
vedere. 

          Dl. Cherciu: 
         Este greu  acum de decis oportunitatea acestei achiziţii, însă, aş vrea totuşi să atrag 

atenţia tuturor colegilor că cele semnalate în presă ridică destul de multe semne de 
întrebare. Pe mine cumva, mă îngrijorează rapiditatea acestei tranzacţii. Să nu uităm că 
ea s-a petrecut în vara trecută, a apărut interpusă o doamnă venerabilă, toată stima 
pentru   vârsta dânsei, faptul însă, că în ianuarie la începutul lunii ianuarie acest teren a 
fost intabulat şi imediat apare solicitarea de vânzare către primărie, mă gândesc că un 
vânzător de bună credinţă, în primul rând ar fi investigat  piaţa, ar fi dat nişte anunţuri 
de vânzare pentru a-şi stabili cât de cât suma pe care intenţionează să o ceară. Toate 
aceste semnale din presă, şi mulţumesc operativităţii cu care dânşii au acţionat, pe 
mine, cel puţin, mă fac să fiu împotriva acestui proiect de hotărâre. Dacă dl. Primar 
decide retragerea, cred că ar fi, din punctul meu de vedere, un lucru înţelept.  

          Dl. Primar: 
          Nici nu era o surpriză să fiţi pentru cumpărare fiindcă dvs., aşa cum aţi spus mai la 

început, vă place să fiţi împotrivă. Cum spuneţi. Se chinuie să vândă terenul ăsta cred 
că de doi ani de zile, din câte ştiu eu. Tot informaţii, nu din presă, de la diverşi. Acum a 
făcut o ofertă către primărie. Putem să-l luăm aproape gratis. Un teren în zona aceea nu 
se vinde cu 20 euro, nu este teren agricol, este un teren cu toate utilităţile şi plus că este 
o bază sportivă care poate să fie chiar de excepţie dacă o putem aranja puţin. Nu vreţi, 
nu-i problemă. Reţineţi că nu discutăm preţul.  

          Dl. Ştefârţă: 
          Într-o singură frază. Acum câteva minute s-a făcut referire la proiectul de dezvoltare 

durabilă a Craiovei în viitorii mulţi ani de acum încolo. Vreau să spun că în strategia 
asta există un punct în afară de acela cu eliminarea gropii de gunoi în care spune că se 
recomandă ca să urmărim să includem Jiul în perimetrul Craiovei. Vreau să vă spun că 
acesta este primul pas pe care putem să-l facem ca primăria să ajungă pe malul Jiului 
pentru că vă spun, nu zic că Craiova o să se întindă dincolo de Jiu, dar zona urbană este 
posibil de conturat şi de partea cealaltă a acestui curs de apă. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun aprobării proiectul în forma în care a fost propusă de executiv cu observaţiile 

necesare. Urmează ca dvs. să vă pronunţaţi prin vot. Am înţeles că nu s-a retras şi îl 
supunem aprobării. Cu modificarea pe care d-ra Predescu a introdus-o legată de 
rectificare, obligaţia titularului de a-şi rectifica actul de proprietate. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) imobilului situat în municipiul Craiova, 

str. Lunca Jiului, nr.10, compus din terenul în suprafaţă de 70504 mp din acte şi 
70301 mp din măsurători şi construcţiile: 
- C2 – seră – 335 mp; 
- C3 – şopron – 221 mp; 
- C4 – şopron – 30 mp; 
- C5 – staţie pompe hidrofor – 15 mp; 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.01.2010                                                                  40                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

- C6 – şopron – 9 mp; 
- C7 – staţie pompe hidrofor – 15 mp; 
- C8/1 – bazin de înot – 3735 mp; 
- C8/2 – bazin de înot cu suprafaţă construită 231mp; 
- C9 – WC; 
cu număr cadastral 12062/1/2 – 12062/2 – 12062/3 – 12062/4 – 12062/5 – 
12062/1/1/1 înscris în cartea funciară nr.59902 a localităţii Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare  care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a imobilului şi să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (dl. Cherciu). 

 
 

17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă către 
proprietarii terenurilor situate în municipiul Craiova, str. Caracal nr. 150A 
şi nr. 150B. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Reformularea are în vedere 

cuprinderea ambilor titulari, fără a mai nominaliza numele acestora şi sub forma 
generică a calităţii de proprietari, în sensul că art. 1 va suna în acest fel: “ Se aprobă  
vânzarea prin negociere directă, către proprietarii terenurilor situate în municipiul 
Craiova, str. Caracal, nr.150 A (fost 152) şi str. Caracal, nr. 150 B (fost 152A), a 
bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în anexele 
nr. 1 şi nr. 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. Deci n-am avut în vedere 
decât o cerere, ci în integralitatea dreptului, aşa cum este prevăzut în titlurile de 
proprietate.  

          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  vânzarea prin negociere directă, către proprietarii terenurilor situate 

în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.150 A (fost 152) şi str. Caracal, nr. 150 B 
(fost 152A), a bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
identificate în anexele nr. 1 şi nr. 2  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Valoarea  minimă de pornire a negocierii preţului de vânzare  a bunurilor 
prevăzute la art.1 se stabileşte pe baza raportului de evaluare, care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a bunurilor şi să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Propunerea de la comisia juridică este 

să se introducă în art. 1 următorul text: “Se aprobă  concesionarea prin negociere 
directă, către S.C. COREAL S.A., pe durata existenţei construcţiilor, dar nu mai mult 
de 49 de ani, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 1880 mp., aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre”. 

          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  concesionarea prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A., pe  
durata existenţei construcţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani, a unui teren 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1880 
mp., aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
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municipiului Craiova şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor ce alcãtuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unor chioşcuri  care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  
situate în Parcul Tineretului. 

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 8 

chioşcuri  care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  situate în 
Parcul Tineretului, identificate 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 Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 privind impozitele şi 
taxele locale, respectiv 19 lei/mp/lună. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
atribuire a contractelor de închiriere, să încheie şi să semneze contractele de 
închiriere. 

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

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.7 B. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 755 mp, 

situat în municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr. 7B, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Henri Coandă, nr.52 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 310 mp din 

acte şi 317 mp din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Henri Coandă, 
nr.52A, cu număr cadastral 15517, înscris în cartea funciară nr.30010 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 Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

D-na Secretar: 
La comisia juridică s-a propus o reexaminare a raportului de evaluare, urmând ca noi 

să stabilim sau să ne comunicaţi posibile obiecţiuni la acesta. 
 D-ra Predescu: 
Obiecţiunile sunt cele care privesc condiţiile în care s-au făcut evaluarea, prin 

raportare la amplasament, accesul la utilităţi, vad, toate chestiunile care duc la stabilirea 
unui anumit coeficient. Pentru acest amplasament gradul de interes, ca să-l numim 
generic astfel, este acelaşi ca şi în situaţiile precedente de la punctele 20 şi 21.  În 
precedent şi foarte similar cu 21 unde preţul este de 265 euro/mp. Aici este de 300 
euro/mp. Aceasta este obiecţiunea, nu se justifică un preţ mai mare pe mp. 

Dl. Primar: 
Îl retrag, fiindcă nu ştiu despre ce este vorba.  
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23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.198 – 200, bl.36 A – bl.37 
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 însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 48 mp, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Calea Unirii, 
nr.198-200, bl.36A - bl.37A, prevăzut în  anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini referitor la concesionarea prin negociere directă, pe 
o perioadă de 49 de ani, către S.C. COFETĂRIA PARC S.R.L., a terenului 
prevăzut la art. 1, în vederea extinderii imobilului cu destinaţia de spaţiu 
comercial, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul 
Tineretului. 

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 şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 se va face pe bază de protocol. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.526/2009 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
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Patrimoniu şi Regiei Autonome 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.  

 
 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de 
Salubritate 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 Serviciului Public de Salubritate Craiova a 

bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 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.283/2008. 

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

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanei Craiova a unui bun care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanei Craiova, a bunului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova „Cameră digitală Olympus E 410 KIT (EZ – 14), cu trepied – 1 buc, 
având  valoarea de inventar de 2008,84 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică prin completare anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2008. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Craiova 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.  

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate referitor la 
„Parcare supraterană zona Parc Tineretului” din municipiul Craiova.  

D-na Secretar: 
Direcţia de specialitate a adus un nou proiect ca şi un nou raport. Din eroare, 

raportul a cuprins sumele în lei simpli fără mii lei. Suma reală în valoarea totală este de 
19.973,660 mii lei, 16.939,557 mii lei,  astfel că de dimineaţă, constatând eroarea, au  
refăcut şi raportul şi noi, pe cale de consecinţă, proiectul. Au adus raportul de 
dimineaţă, n-am avut cum să-l mai distribuim şi o să vă rugăm să fiţi de acord pentru că 
este un studiu de fezabilitate. 

Dl. Badea: 
Este vorab de 3  parcări cu 300 locuri de parcare. De ce nu facem un singur loc de 

parcare să aşteptăm să vedem care este gradul de ocupare al lui, apoi să le construim pe 
celelalte două, fiindcă este prea mult. Este vorba de 200 miliarde. 

Dl. primar: 
L-aţi auzit pe dl. Preşedinte Prioteasa care spunea că anul acesta au făcut decât 

studii de fezabilitate şi în momentul când o să avem bani o să începem să construim. 
Este bine că există nişte studii. Poate nu se face niciodată parcarea  aceasta, dar să avem 
o gândire acolo. Este o gândire. Aceasta este procedura, studiul, apoi proiectul tehnic, 
aprobarea indicatorilor şi licitaţia.  Este gândirea care se procedează peste tot la fel.  

Dl. Bordu: 
Este sponsorizare. 
Dl. Preşedinte: 

      Supunem aprobării proiectul sub forma în care a fost prezentat. Cine este pentru?          
Art.1.Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la „Parcari supraterane zona parc 

Tineretului” , având următorii indicatori tehnico – economici: 
     Valoarea totală  a investiţiei                                           19.973,660 mii lei   
               (inclusiv TVA) 
      din care: 
    construcţii + montaj (C+M)       16.939,557 mii lei 
             Durata de execuţie a investiţiei                                24 luni 
          în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv   

PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru 
obiectivul “Lucrări de reparaţii capitale la Şcoala cu clasele I – VIII 
“Gheorghe Bibescu”. 

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  Documentaţia de avizare pentru obiectivul „Lucrări de reparaţii 

capitale la Şcoala cu clasele I – VIII „Gheorghe Bibescu” Craiova, Corpul sala 
de sport şi corp de legătura”, având următorii indicatori tehnico – economici:  

  1. Valoarea totală a investiţiei       -  589,19 mii lei (136,38 mii euro)                                                    
           din care: 
  construcţii + montaj (C+M)                 -  554,24 mii lei (128,29 mii euro)                                                   
                                              
            2. Eşalonarea investiţiei : anul I     - 589,19 mii lei  

       3. Durata de execuţie a investiţiei        - 3 luni 
       4. Capacitatatea în unităţi fizice           - 4 grupe de copii preşcolari, număr de   

copii – max.25/grupă 
       - Valoare totală / grupă – 589,19 / 4 grupe – 147,29 mii lei 
        - Valoare C+M / grupă – 554,24 / 4 grupe – 138,56 mii lei, adică 32,07 mii 

euro 
                   (Preţuri 09.10.2009                               1 euro = 4,32 lei) 

în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv 
PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.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.  

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de reabilitare şi modernizare a corpului C5 (cantina) şi extindere 
centrală termică amplasată în corpul C4 la “Colegiul Naţional Carol I”. 

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  Documentaţia de avizare pentru obiectivul ,,Reabilitare şi 

modernizare corp C5 cantina şi extindere centrală termică” la Colegiul Naţional 
“Carol I”, Craiova, având următorii indicatori tehnico – economici:  

  1. Valoarea totală a investiţiei       -  4.548,854  mii lei (1.101,790 mii euro) 
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           din care: 
  construcţii + montaj (C+M)                 -  3.383,903 mii  lei (819,624 mii euro) 
                                                                                            
   2. Eşalonarea investiţiei : anul I     - 4.548,854 mii  lei 

       3. Durata de execuţie a investiţiei        - 8 luni 
în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv 
PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.  

 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.191/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. 
DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA S.A. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
 Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.191/2000, în sensul 

înlocuirii părţii contractante S.C. DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA S.A, 
cu S.C. FORD ROMÂNIA S.A. şi actualizării termenelor de plată, în funcţie de 
prevederile Codului Fiscal. 

Art.2. Se aprobă renegocierea redevenţei, având ca preţ de pornire nivelul taxei stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, urmând 
a se actualiza anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi a indicelui preţului de consum. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.191/2000, în forma modificată şi renegociată. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/1999. 
  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. FORD 
ROMÂNIA S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.8/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L. 
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D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

 Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.8/2000 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.MEDIAPRESS INVESTMENT 
S.R.L., cu o perioadă de zece ani, cuprinsă între 01.02.2010 – 01.02.2020. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional la     
contractul de asociere 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.60/2002. 

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

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

          Dl. Primar: 
          Eu mă abţin, dar n-am voie să votez. Vorbeam că o să stabilim câte panouri vor fi în 

Craiova, să nu bată numărul statuilor. Că o să facem un regulament de urbanism şi nu 
mai reuşim de atâţia ani să-l facem. Le tot prelungim acestora. 

 
 

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

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

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

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

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

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a 
locuinţelor pentru tineri, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional. 

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

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

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

Art.2. Se împuterniceşte Primarului municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarului municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect modificări ce privesc componenţa familiei, schimbarea 
numelui pe cale administrativă sau prin căsătorie (divorţ), schimbarea titularului 
contractului, modificarea cuantumului chiriei, modificarea modalităţii de plată a 
chiriei, modificarea clauzelor de reziliere a contractului, înscrierea sau 
excluderea din contract a unei persoane, îndreptarea unor erori materiale 
inserate în contractele de închiriere, modificări ale suprafeţelor locative, 
modificări impuse prin hotărâri ale instanţelor de judecată rămase definitive şi 
irevocabile. 

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

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public 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 prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de 

închiriere nr.278 şi 279/2004, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în cart. Craioviţa Nouă, zona blocuri 
ANL, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

Art.2. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, pentru anul 2010, se stabileste 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 449/2009, 
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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 actele adiţionale în 
forma modificată, la contractele de închiriere  prevăzute la art. 1din prezenta 
hotărâre. 

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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

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

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

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

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

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiţionale la     
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului  

Craiova, în  vederea scoaterii din funcţiune, a unor bunuri, prevăzute in anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum 
urmează:  
      a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
  b) se anulează  poziţiile referitoare la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face    

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                       Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 şi nr.526/2009  referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

               Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
                           intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

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

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

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

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se majorează valoarea de inventar a bunurilor scoase din evidenţă, identificate 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca efect al 
reevaluării; 
b) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
c) se completează cu valoarea de inventar a bunurilor identificate potrivit anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca efect al reevaluării. 
d) se modifică denumirea şi suprafaţa, respectiv se majorează valoarea de 
inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
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e) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.5 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.  

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

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

 
 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotei de co-finanţare a proiectului 
Un Oraş Fără Corupţie – Un Oraş Cu Viitor 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Proiectul de hotărâre este: “ Se 

aprobă cota de co-finanţare în valoare de 3.600 euro pentru proiectul Un Oraş Fără 
Corupţie – Un Oraş Cu Viitor în valoare totală de 78.500 euro”. 

          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 cota de co-finanţare în valoare de 3.600 euro pentru proiectul Un 

Oraş Fără Corupţie – Un Oraş Cu Viitor în valoare totală de 78.500 euro. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.31/2008 referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Propunerea pe care o avem pentru 

completare este cu d-na Bălăşoiu maria Mihaela. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus propunerea la vot prin vot secret. În urma 

exercitării votului şi a numărării buletinelor de vot, comisia de validare a declarat că d-
na Bălăşoiu Maria Mihaela a fost votată cu unanimitate de voturi. 

          S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu. 
     Art.1.  Se ia act de cererea de demisie a dlui Apostol Bogdan Marinel, din Consiliul 

de Administraţie al  Regiei Autonome de Transport Craiova. 
    Art.2. Se numeşte dna Bălăşoiu Maria Mihaela , membru în Consiliul de Administraţie 

al  Regiei Autonome de Transport Craiova. 
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 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2008 referitoare la numirea 
membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova  

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

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2009 referitoare la aprobarea închirierii 
terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
vederea cultivării cu legume şi zarzavat. 

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 poziţiei nr.5 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului nr.374/2009, în sensul diminuării suprafeţei de teren închiriată 
către dl Boiangiu Răducu Lucian, situată în str.Gheorghe Doja, nr.5, de la 380 
mp la 280mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere.  

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

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

 
 

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

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

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

Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, după cum 
urmează: 
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- se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
- se majorează suprafeţele bunurilor prevăzute la poziţiile 293, 303, 307, 312, 
402, 498, 641 şi identificate potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Transport Craiova a unui bun ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

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 majorarea valorii de inventar a bunului „teren str. Calea Severinului, 

nr. 23, în suprafaţă de 5011,20 mp” care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova aflat în administratrea Regiei Autonome deTransport 
Craiova, de la 0,01 lei la 4833190 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.57/2008, în sensul 
majorării valorii de inventar.  

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

 
 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2008 referitoare la darea în administrarea 
Serviciului Public Creşe din municipiul Craiova, a imobilelor în care îşi 
desfăşoară activitatea Creşa nr.1, situată în str. Olteţ, nr.5. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.209/2009, în sensul completării anexei nr.1 cu valoarea de inventar de 
249800 lei a bunului „Creşa nr.1”. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.61/2008 referitoare la darea în 
administrarea Serviciului Public Creşe din municipiul   Craiova, a bunurilor ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

 
 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la aprobarea 
amplasamentelor pentru staţiile de taxi din municipiul Craiova. 

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

          D-ra Predescu: 
          Mai mulţi membri din comisia juridică am discutat pe această chestiune. Respectarea 

numărului de taxiuri pentru fiecare staţie , mai ales pentru staţiile noi. Această discuţie 
a pornit şi de la faptul că în anexa 2 care priveşte staţiile care se vor înfiinţa, la punctul 
7, care este aici în centru, este prea puţin spaţiu. De fapt, stau totdeauna mai mult de 15 
taxiuri şi este foarte aglomerată şi virarea pentru a te înscrie pe Kogălniceanu când vii 
dinspre centru. Ca atare, este problemă de respectare mai mult, a hotărârilor pe care noi 
le adoptăm şi cu Poliţia Comunitară, trebuie să îşi realizeze acest atribut.  

          Dl. Preşedinte: 
          Cu aceste observaţii, supunem aprobării proiectul de hotărâre în forma propusă de 

executiv. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desfiinţarea staţiilor de taxi,  prevăzute în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă  înfiinţarea de noi staţii de taxi în municipiul Craiova, conform anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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.  
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45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.347/2009 referitoare la modificarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc 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 modificarea anexei nr.5 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.347/2009 referitoare la bunurile trecute din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova, în sensul majorării valorii de inventar 
cu diferenţa de valoare de 744969,05 lei, rezultată din reevaluare, identificate 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.524/2009 privind trecerea din domeniul privat, în 
domeniul public a terenului, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 53, 
Parcela 575. 

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

          D-ra Predescu: 
          Mă adresez d-nei secretar. Aş vrea să verificaţi dacă această hotărâre de la acest 

punct este o consecinţă a punctului 7 care a fost retras pentru că era vorba despre 
acelaşi teren.  

          D-na Secretar: 
          Aici avem în vedere o valoare de inventar. Modificarea ca efect al reevaluări, deci 

este o chestie contabilă pe care o descoperă în momentul în care a început înregistrarea. 
Este în domeniul public şi nu are legătură decât cu obligativitatea de a avea corectă 
valoarea bunului în inventar.   

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

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.524/2009 privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al 
municipiului Craiova, a terenului, în suprafaţă de 49,38 ha, situat în Tarlaua 53, 
Parcela 575, prin completare cu valoarea de inventar de 19844290 lei.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico - 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

47. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.560/2009 referitoare la aprobarea Studiilor de 
Fezabilitate „Amenajare urbană şi infrastructură reţea stradală în 
municipiul Craiova”. 

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

          Dl. Badea: 
          În cadrul comisiei juridice am şi vorbit despre acest subiect, deci am fost luna trecută 

de acord să facem această amenajare, iar luna aceasta o scoatem. În raportul de evaluare 
nu s-a spus acest lucru. 

          D-na Secretar: 
          Raportul a fost refăcut la recomandarea dvs. pentru că dl. Director Bordu v-a 

explicat că în realitate aceste lucrări se pot efectua din cheltuielile curente ca reparaţii şi 
nu este neapărată nevoie  să-l aveţi pe lista de investiţii unde cheltuielile sunt mult mai 
mari.  

          Dl. Primar: 
          N-o să intre niciodată la cheltuieli de dezvoltare, de investiţii, de asta l-am băgat pe 

reparaţii ca să-l putem face cu banii niştri nu cu bani europeni.  
          D-ra Predescu: 
          De asta trebuia modificat raportul pentru că se înţelegea că nu se mai fac deloc, ori 

ele se fac dar intră în alt capitol.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.560/2009 referitoare la aprobarea Studiilor de Fezabilitate  referitoare la 
„Amenajare urbană şi infrastructură reţea stradală în municipiul Craiova”.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, 

  Tehnică şi Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei   hotărâri. 
          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 

 
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

referitor la construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+1 şi 
împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. Stejarului, nr.3 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. 
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        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. 
Stejarului, nr.3 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.588 N. 

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

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.588 N, 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.  

 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.592 R. 

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

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

      Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.592 R, 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.  
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51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la reactualizare situaţie str. Pelendava, Aleea 1 Bâlteni – Lacul Craioviţa, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, Aleea 1 Bâlteni, nr.71. 

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 situaţie str. Pelendava, 
Aleea 1 Bâlteni – Lacul Craioviţa, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim 
de înălţime P+M, în municipiul Craiova, Aleea 1 Bâlteni, nr.71, 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.  

 
 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reamenajarea unor spaţii existente, amenajare mansardă în podul 
existent al imobilului, cu regim de înălţime Dp/Sp+P+1E, cu destinaţia de 
birouri şi extindere parţială cu un imobil cu regim de înălţime P+M cu 
destinaţia locuinţă de serviciu, în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, 
nr.15. 

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 reamenajare spaţii existente, 
amenjare mansardă în podul existent al imobilului, cu regim de înălţime 
Dp/Sp+P+1E, cu destinaţia de birouri şi extindere parţială cu un imobil, cu 
regim de înălţime P+M, cu destinaţia locuinţă de serviciu, în municipiul 
Craiova, str.Vasile Alecsandri, nr.15, 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.  
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53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la stabilirea nivelului maxim de înălţime şi indicii P.O.T. şi C.U.T. în 
corelare cu documentaţiile de urbanism aprobate în zonă, în vederea 
construirii unei locuinţe duplex, cu regim de înălţime D+P+1E+M, în 
municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.18. 

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 stabilirea nivelului maxim de 
înălţime şi indicii P.O.T. şi C.U.T. în corelare cu documentaţiile de urbanism 
aprobate în zonă, în vederea construirii unei locuinţe duplex, cu regim de 
înălţime D+P+1E+M, în municipiul Craiova, Aleea 1 Şimnic, nr.18, 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.  

 
 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, în vederea construirii unor birouri cu regim de 
înălţime P+1E şi hale parter, în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.537 A şi 
B. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General, în vederea 
construirii unor birouri, cu regim de înălţime P+1E şi hale parter, în municipiul 
Craiova, str.Brestei, nr.537 A şi B, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, în condiţiile 
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respectării destinaţiei şi regimul de înălţime conform Planului Urbanistic 
Zonal Zona Centrală 8 aprobat – zona bd. Gheorghe Chiţu, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3 (restaurant şi spaţii 
cazare), în municipiul Craiova, bd. Gheorghe Chiţu, nr.45. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei în condiţiile respecării destinaţiei şi regimul de înălţime 
conform Planului Urbanistic Zonal Zona Centrală 8 aprobat – zona 
Bd.Gheorghe Chiţu, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime 
D+P+3 (restaurant şi spaţii de cazare), în municipiul Craiova, zona Bd. 
Gheorghe Chiţu, nr.45, 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.  

 
 

56.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementare zona cu interdicţie de construire până la aprobare Plan 
Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie zona str. Drumul Industriilor, în 
vederea construirii unor birouri, cu regim de înălţime P+2, service auto, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Drumul Industriilor, 
nr.64. 

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

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reglementare zona cu interdicţie 
de construire până la aprobare Plan Urbanistic Zonal – reanalizare destinaţie 
zona str.Drumul Industriilor, în vederea construirii unor birouri, cu regim de 
înălţime P+2, service auto, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str.Drumul Industriilor, nr.64, 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.  
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57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la modificarea indicilor urbanistici şi limita de construibilitate, în 
municipiul Craiova, str.Principatele Unite, nr.6A. 

          Dl. Primar: 
          În retrag de pe ordinea de zi, asta ca să fac pe plac colegilor şi prietenilor mei din 
partid, dar  niciodată n-o să vă rog să susţineţi un asemenea proiect. Adică trebuie să 
ţinem cu Craiova indiferent din partea cui vine propunerea. Îl retrag de pe ordinea de zi, 
dar nu este corect . Adică ce facem până la urmă cu oraşul ăsta dacă tot cedăm la 
presiuni.  
 
 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la restudiere profil parţial cu păstrarea tramei stradale conform PUZ şi 
PUG aprobat – zona Brazda lui Novac, str. Şerban Vodă, în vederea 
construirii unui imobil cu regim de înălţime D+P+3+M cu destinaţia de 
locuinţe şi servicii, în municipiul Craiova,  str. Şerban Vodă, nr.22. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. S-a modificat D+P+1+M după 

discuţiile din comisia 2 de urbanism. S-a modificat propunerea iniţială a executivului. 
Ne-am însuşit-o. 

          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 la restudiere profil parţial cu 
păstrarea tramei stradale conform Planului Urbanistic Zonal şi Planului 
Urbanistic General aprobat – zona Brazda lui Novac, zona Şerban Vodă, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime D+P+1+M, în municipiul 
Craiova, str.Şerban Vodă, nr.22, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

59. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei porţiuni a străzii 
Caracal, din municipiul Craiova. 

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

    Dl. Cherciu: 
    Salut iniţiativa d-lui consilier Mincu, este o iniţiativă excelentă, cu valoare în primul 
rând simbolică. Deoarece au existat câteva discuţii în comisia de buget finanţe vreau să 
le lămuresc adăugând la argumentele folosite de dânsul încă câteva. Prima dintre ele 
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este faptul că noi propunem schimbarea denumirii unei porţiuni din str. Caracal cu 
numele Henry Ford, deci este vorba de numele unei personalităţi, nu este vorba de 
numele unei firme, deci  nu numim strada cu numele unei firme care, eventual, poate 
să dispară sau să dea faliment. Henry Ford ştim cu toţii că a avut o contribuţie esenţială 
la o revoluţie industrială în sensul că datorită lui, a apărut producţia de masă, producţia 
pe bandă în industria auto. Un al doilea argument pe care vreau să-l aduc este faptul că 
ştiu cu certitudine că sediul din Koln al firmei Ford, se află, de asemenea, pe o stradă 
care poartă denumirea acestei personalităţi. Pe de altă parte, s-a avut în vedere să 
schimbăm denumirea nu integral a străzii Caracal, ci numai a porţiunii cuprinsă între 
bvd. Decebal şi ieşirea din Craiova, fapt care afectează doar câţiva agenţi economici  şi 
nu împietează în nici un fel asupra locuitorilor care eventual, ar fi obligaţi să-şi 
schimbe actul de identitate. Susţin această iniţiativă cu tot sufletul. 
     Dl. Mincu: 
     Ţin să mulţumesc colegilor, d-lui primar, şi încă o dată am făcut dovada că suntem 
mai mult motor decât claxon. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă schimbarea denumirii porţiunii din strada Caracal, cuprinsă între bdul 
Decebal şi ieşirea din municipiul Craiova,  identificată conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în strada Henry Ford (1863-1947), 
precum şi renumerotarea corespunzătoare a tuturor imobilelor aflate în zona 
respectivă.  

 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.  

 
 

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.01.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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