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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.07.2010 

 
 
 

 
 D-na Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi în 26, d-ra Predescu este absentă motivat, deci şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
local, vă voi prezenta întâi controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la 
hotărârile adoptate de Consiliul Local în luna aprilie şi voi supune aprobării dvs. atât 
controlul de legalitate cât şi procesul verbal. 
     Cu privire la hotărârile adoptate  luna trecută în număr de 21, toate sunt temeinice şi 
legale. 
     Referitor la hotărârile nr. 149, 150 şi 151 privitoare la instituţiile de cultură, referatul 
Instituţiei Prefectului este de nelegalitate, invocându-se în conţinutul acestuia că n-au 
fost respectate întocmai procedurile prevăzute de lege cu privire la instituţiile de 
cultură. Noi supunem aprobării dvs. referatele Serviciul de Resurse Umane nr. 107391, 
107389 şi 107394, cât şi ale Direcţiei de Contencios Administrativ  nr. 107387, 107381 
şi 107385, prin care vă propunem menţinerea celor trei hotărâri, noi argumentând ca şi 
data trecută în comisiile de specialitate că procedura avută în vedere de autoritatea 
locală este temeinică şi legală, toate aspectele menţionate fiind prevăzute în referatele 
de specialitate al Direcţiei juridice şi de Contencios Administrativ. Ea a avut în vedere 
evaluarea ca primă fază până la evaluarea finală. Ca atare, nu sunt aplicabile 
prevederile privind încetarea de drept a mandatului înainte de  evaluare. Cu aceste 
menţiuni, rapoartele vor fi ataşate la procesul verbal. 
     Vă supun aprobării dvs. atât procesul-verbal al şedinţei cât şi menţinerea acestor trei 
hotărâri.  Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Mincu Lucian pentru a prelua conducerea şedinţei.     

Dl. Preşedinte: 
          Prin dispoziţia nr. 24375/22.07.2010, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 

Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.07.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Craiova. 
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Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:  
1. Întrebări şi interpelări. 
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în sem.I al anului 2010. 
3. Proiect de hotărâre privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, 

constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din subordinea 
Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova. 

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară 
Craiova, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 
2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Salubritate Craiova, pentru anul 2010 . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2010. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Comunitare Craiova, pentru anul 2010.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2010. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2010. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2010. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2010. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2010. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2010.  

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

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

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2010. 
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19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova, pe anul 2010. 

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubritate Craiova, pe anul 2010. 

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010. 

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2010. 

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2010. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Parohiei “Adormirea Maicii 
Domnului şi Sf.Pantelimon – Mântuleasa” la costurile eligibile aferente 
proiectului “Consolidare – restaurare şi valorificare turistică Biserica cu hramul 
Adormirea  Maicii Domnului şi Sf.Pantelimon – Mântuleasa”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de Transport 
Craiova pentru proiectul « MODERN (Mobility, Deevelopment and Energy use 
Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea Consumului de Energie) ». 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.401/2009 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii pentru proiectul 
“Consolidare – restaurare şi valorificare turistică ansamblul bisericii “Sf. Nicolae 
– Amaradia (Belivaca)” 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
obiectivul „Modernizare instalaţie interioară de încălzire – clădire Primăria 
Municipiului Craiova, racord termic şi sursa de energie termică”, str.A.I.Cuza, 
nr.7.  

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

30. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete şi abonamente 
aferente transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, în municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru apă potabilă şi canalizare 
pentru utilizatorii din municipiul Craiova. 

32. 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 august 2010. 
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33. 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 iunie 2010. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului(cererea de finanţare) referitor la 
„Realizare pasaj denivelat suprateran peste intersecţia de la km 0 al municipiului 
Craiova în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv str.Calea Bucureşti 
– bvd. Nicolae Titulescu”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare-
cumpărare a spaţiilor medicale. 

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

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către Ungureanu 
Gabriel şi Ungureanu Mihaela Antoaneta, a unei suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul 1Mai, la estul 
proprietăţii nr.64 B, cu destinaţie alee acces. 

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către Ivănescu 
Liliana Delia a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat la vestul imobilului din str.Lămâiţei, nr.21, în vederea realizării unui loc de 
joacă pentru copii. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Godeanu Mihaela. 

40. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, a unui teren ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către S.C. CEZ Distribuţie 
S.A., a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. LUXTEN 
LIGHTING COMPANY S.A.- Sucursala Bucureşti a instalaţiei de iluminat 
arhitectural la biserica „Sfânta Treime” din municipiul Craiova. 

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

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

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

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2008 referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe domenii de activitate. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.90/2008 referitoare la aprobarea listelor cu obiectivele, 
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bunurile de interes public şi privat ale municipiului Craiova şi instituţiile publice, 
la care se efectuează servicii de pază şi la care se pot efectua servicii de pază, în 
baza contractelor de prestări servicii, de către Poliţia Comunitară Craiova. 

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

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

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.311/2008 referitoare la aprobarea Proiectului (cererea 
de finanţare) cu titlul „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”. 

51. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.142/2010 şi nr.178/2010 referitoare la aprobarea unei 
măsuri în domeniul  salarizării  personalului din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire în str. General Constantin 
Argetoianu – zona străzilor General Constantin Argetoianu şi Fraţii Goleşti, în 
vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+2+M, cu destinaţia de 
locuinţe cu spaţiu comercial la parter, în municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti, 
nr.109 B. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire în zona străzilor 
Sărarilor, Mirceşti, Henri Coandă şi Calea Bucureşti, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălţime S+P+2+M, cu destinaţia de farmacie, centru de 
diagnostic şi tratament medical, în municipiul Craiova, str.Sărarilor, nr.28 J. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională din construcţii cu destinaţie industrială în construcţii cu 
destinaţia de spaţii comerciale şi servicii – Electroputere Shoping Center, în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.144. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică, în zona 
str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în vederea construirii 
unei locuinţe, cu regim de înălţime D+P+1, în municipiul Craiova, str. General 
Dr. Ion Cernătescu, nr.18 A. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea reglementărilor funcţionale şi a indicilor în condiţiile existente, fără 
modificarea tramei stradale a zonei str. Calea Severinului – str.Toporaşi, în 
vederea construirii unui service şi depozit pentru maşini şi utilaje electrice - 
parter, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.18 D. 
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57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană, funcţională şi structura volumetrică, zona 
străzilor Alexandru cel Bun, Elena Teodorini şi Câmpia Islaz, în vederea 
construirii unui centru de dezvoltare pentru întreprinderi mici, cu destinaţia de 
prestări servicii pentru populaţie, cu regim de înălţime S+P+4E, în municipiul 
Craiova, str.Alexandru cel Bun, nr.34. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea indicilor în situaţia existentă, fără modificarea prevederilor zonei, 
conform Planului Urbanistic General, în zona G-ral Nicolae Magereanu, cartier 
Brazda lui Novac, în vederea supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime 
S+P+4, la S+P+5, cu modificarea indicilor P.O.T. şi C.U.T., în municipiul 
Craiova, str. General Dr. Nicolae Magereanu, nr.7 C.  

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiunii şi 
regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General aprobat şi a 
condiţiilor existente în zonă, în vederea construirii unui imobil, cu regim de 
înălţime S+P+5, cu destinaţia de locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. 
Dr. Victor Papillian, nr.2 B. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii, în condiţiile respectării destinaţiei şi 
regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General aprobat, în zona str. 
George Enescu, cu str. Tufănele, în vederea amplasării unei construcţii metalice 
provizorie, cu destinaţia de spălătorie auto, în municipiul Craiova, str. George 
Enescu, nr.69 A. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevedrilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în zona str. 
Vasile Alecsandri – str. Buciumului, în vederea construirii unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.103. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea  construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
reconsiderare configuraţie urbană structură volumetrică şi funcţiune imobil în 
str.Caracal, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime de la S+P+ 4, 
cu destinaţia de spaţiu comercial la parter şi locuinţe la etaj, în municipiul 
Craiova, str.Caracal, nr.79 B. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General zona străzilor Înfrăţirii şi Nanterre, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălţime P+1E-M, cu destinaţia de locuinţă, în municipiul 
Craiova, str.Înfrăţirii,  nr.19. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare construire în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
reconsiderare configuraţie urbană, structura volumetrică str. Dr. Dimitrie Gerota, 
în vederea extinderii şi supraetajării unui imobil, cu regim de înălţime P, cu 
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destinaţia de spălătorie auto cu supantă, la regim de înălţime P+1+2 parţial, cu 
destinaţia de birouri, în municipiul Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.18 A. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea 
titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova. 

INIŢIATOR , 
Consilier municipal , 
Dan Iulius MAGLA 

 
     Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind  luare act de încetarea, prin demisie, a mandatului de 
consilier municipal al doamnei Tiribeja Aurora şi validarea mandatului de 
consilier local al dlui.Ţui Niuri Radu Valenţiu 

2. Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Ciocan Ion în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova, ca urmare a demisiei 
dlui.Ţui Niuri Radu Valenţiu 

3. Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Popescu Marian în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, ca urmare a demisiei 
dlui Ursu Constantin; 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
încheiate între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. CUVÂNTUL 
LIBERTĂŢII S.R.L., având ca obiect construcţii provizorii, cu destinaţia de 
chioşcuri difuzare presă; 

 
 Aş dori dacă sunteţi de acord, să supunem la vot în bloc ordinea de zi, cu 
excepţia a patru puncte care au fost retrase şi este vorba de punctele 4, 41, 58, 59,  64. 
În acelaşi timp avem patru puncte peste ordinea de zi pe care le vom supune la vot, 
dacă sunteţi de acord.                                                                 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Diferenţa este că proiectul 59 rămâne pe ordinea de zi. 58 este punctul retras. Deci 
punctul 59 rămâne. 
     Dl. Mărgărit: 
     Aş dori să propun atenţiei colegilor mei, două modificări la ordinea de zi. Aş dori să 
începem cu punctul 2 de peste ordinea de zi prin care se schimbă componenţa 
consiliului local prin intrarea unui nou membru, un nou consilier în consiliul local în 
locul d-nei Tiribeja. Şi, de asemenea, a doua propunere ar fi ca punctul 1 „întrebări şi 
interpelări” să fie tratat separat la sfârşitul şedinţei, datorită faptului că avem o şedinţă 
foarte grea astăzi. Aş dori să supuneţi la vot aceste propuneri. 
     Dl. Preşedinte: 
     Regulamentul de funcţionare  permite ca înainte de a începe şedinţa, să se supună la 
vot dacă sunteţi de acord cu intervenţiile d-lor consilieri, şi eu nu prea aş fi de acord să 
fie cum propuneţi dvs. pentru că este o şedinţă mai grea, cu interes public local mai 
dens şi punctele să rămână aşa cum sunt. Putem supune la vot dacă sunteţi de acord să 
nu depăşim cele cinci minute pentru care fiecare consilier are dreptul să facă 
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interpelarea. Dacă sunteţi de acord, putem trece la vot. Să nu depăşim cele cinci minute 
de intervenţii şi interpelări. Cine este pentru? 
     Dl. Mărgărit: 
     Am o propunere, vă rog s-o supuneţi la vot. Chestia aceea cu timpul pe care trebuie 
să-l aibă fiecare consilier este prevăzută în statut, nu are rost să o supuneţi la vot.  
     Dl. Preşedinte: 
     Fiecare consilier poate să solicite în scris răspunsul la ceea ce interpelează. 
     Dl. Badea: 
     Am avut o regulă. A fost aceea de a nu avea puncte peste ordinea de zi dacă nu sunt 
de interes comunitar, dacă nu sunt foarte importante. Aceste puncte peste ordinea de zi 
ni s-au dat foarte târziu. Sunt colegi consilieri aici în sală care nu au primit decât acum, 
înainte de şedinţă aceste puncte peste ordinea de zi. Poate ne explică iniţiatorul sau cel 
care le-a băgat pe ordinea de zi peste, dacă ele sunt atât de importante încât să fie 
trecute peste ordinea de zi.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    În primul rând cred că trebuie să respectăm regulamentul. Vă vorbesc din punctul de 
vedere al consilierului local. Avem două propuneri pe care ar trebui să le votăm, iar 
capitolul explicaţii puncte peste ordinea de zi, cred că ar trebui să le dăm la momentul 
oportun, adică la momentul când se votează sau nu aceste puncte de pe ordinea de zi. 
Am înţeles de la preşedintele de şedinţă că mai întâi se votează punctele de pe ordinea 
de zi, iar ulterior se votează şi cele de peste ordinea de zi pentru a aproba această ordine 
de zi. Deci separat. Sunt convins că o să puneţi întrebarea din nou la cele peste ordinea 
de zi şi o să vă dau o explicaţie conformă. Aştept ca preşedintele de şedinţă să supună 
aprobării cele două propuneri, după care vom trece la votarea ordinei de zi în forma în 
care se va vota, iar, ulterior, vom discuta şi de punctele de peste ordinea de zi, ce 
reprezintă acestea şi de ce sunt ele urgente.  
     Dl. Preşedinte: 
     Mulţumim dl. Viceprimar. Mai doriţi răspunsuri?  Vom supune la vot ordinea de zi 
în forma pe care am enumerat-o mai devreme, mai puţin punctele 4, 41, 58 şi 64.  După 
care vom trece la cele patru proiecte de peste ordinea de zi.  
     D-na Tiribeja: 
     Dorim acele modificări, adică punctul 1 să fie ultimul pe ordinea de zi fiindcă sunt 
foarte multe puncte de discutat, iar punctul 1 peste ordinea de zi să fie primul pe 
ordinea de zi. Vă rugăm frumos să se voteze acest lucru.  
     Dl. Preşedinte: 
     N-avem cum să trecem un proiect pe care nu l-am votat. În primul rând trebuie să-l 
votăm peste ordinea de zi după care ordinea în care vor fi discutate o supunem din nou 
la vot. În primul rând eu trebuie să supun la vot ordinea de zi, după care vom supune la 
vot punctele peste ordinea de zi.  
     D-na Secretar: 
     Având în vedere că se propune completarea şi modificarea ordinei de zi, aveţi în 
vedere varianta ca punctul de peste ordinea de zi  să devină punctul 1 sau 2 din această 
ordine de zi. Deci, vreţi, nu vreţi, trebuie să aveţi în vedere această propunere, chiar 
dacă este peste. Se doreşte ca acest punct de peste să intre înainte în ordinea de zi ca s-o 
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puteţi supune la vot. Atunci, votaţi completarea sau modificarea aceasta întâi, după care 
în bloc ordinea de zi rămasă, că de asta se propune completarea ei.    
     Dl. Ştefârţă: 
     Eu zic că lucrurile sunt foarte simple. Mai întâi votăm punctele şi apoi votăm 
ordinea în care le susţinem.  
     D-na Secretar: 
     O luăm logic. În mod normal trebuia să aprobaţi ordinea de zi aşa cum a spus dânsul 
de la 1 la 65. Apoi votaţi punctele peste ordinea de zi. Prima propunere făcută este 
următoarea: această ordine de zi de la 1 la 65 să fie aşa: 1 să ajungă 66, iar toată această 
ordine de peste, adică 1 de peste ordinea de zi să devină 1 de pe ordinea de zi. Ca să 
intraţi în ordinea de bază. De ce? Având în vedere că este o validare  de consilier, asta 
era singura propunere. 
     Dl. Preşedinte: 
     Haideţi să trecem la vot în forma nominalizată de către d-na secretar.Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     D-na Secretar: 
     Deci în unanimitate s-a aprobat atât completarea ordinei de zi cu punctul 1 de peste 
ordinea de zi, cât şi „întrebări, interpelări” să devină ultimul punct al ordinei de zi. 
Dacă nu sunteţi atenţi! S-au supus la vot cele două propuneri. Punctul 1 să devină 
punctul 66 şi punctul 1 de peste ordinea de zi să devină punctul 1 pe ordinea de zi. Le-
am prezentat înainte. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Nu este adevărat. Noi acum am votat ordinea de zi şi ordinea suplimentară de zi. 
Două puncte. Acum trebuie să votăm ordinea în care atacăm aceste puncte.  
     Dl. Preşedinte: 
     Regulamentul spune că trebuie să votăm forma iniţială a ordinei de zi şi tot ce este 
peste ordinea de zi să votăm după ce am votat ordinea de zi iniţială.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Este o stenogramă în care se notează tot. Dvs. aţi propus în felul următor. Vă rog să 
votaţi aşa cum a spus d-na secretar. Şi este înregistrat şi audio şi video. D-na secretar a 
spus ca punctul 1 să devină punctul 66 şi punctul 1 de peste ordinea de zi să devină 
punctul 1 de pe ordinea de zi nu de peste ordinea de zi. În primul rând, văd că este 
nevoie de hiperexplicaţii. În punctul 1 de peste ordinea de zi este vorba de schimbarea 
unui consilier local şi cred că este de bun simţ să ne uităm pe legea 215 pentru a vedea 
că acest consiliu local trebuie să funcţioneze cu un număr impar de consilieri, adică 27. 
Avem la îndemână această posibilitate pe  care ne-o oferă legea. Este dreptul fiecărui 
consilier local să-şi dea demisia cum crede el de cuviinţă, fie cu o zi, două sau trei 
înainte de şedinţa de consiliu local. 
     Dl. Preşedinte: 
     Haideţi să trecem la ordinea de zi pentru că este foarte cald afară şi nu mai 
intervenim cu alte intervenţii colaterale.  
     Dl. Magla: 
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     A propos de ordinea cronologică. Încă o dată, am votat cum aţi spus să adoptăm 
punctele de la 1 la 66, nu schimbarea ordinii, să trecem interpelările la final. Este o 
chestie hiperlogică.  
     Dl. Preşedinte: 
     În momentul în care noi ne-am exprimat un vot nu mai putem reveni la votul iniţial. 
Am votat în forma iniţială spusă de către d-na secretar. Nu mai putem reveni din nou la 
acel vot.     
     Dl. Magla: 
     Este chestie de interpretare cum s-au prezentat lucrurile, amestecat. 
     Dl. Preşedinte: 
     Începem cu punctul 1 „întrebări şi interpelări”. Înscrieri la cuvânt. Atunci reluăm 
votul. 
     Dl. Nedelescu: 
     Devenim penibili, se uită lumea la noi şi chiar suntem de înjurat. Am o mare 
rugăminte. În primul rând trebuia să supuneţi la vot varianta pe care v-a propus-o 
executivul. Apoi au fost făcute două propuneri de un coleg de-al nostru. Dacă varianta 
executivului întrunea numărul de voturi, nu mai era cazul să supunem cele două 
propuneri. Dacă nu supuneam şi cele două propuneri. Ce mare lucru este să intrăm în 
normal şi să desfăşurăm şedinţa normal? Este o bâlbă care nu ne face cinste. Vă rog 
mult de tot.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Sunt absolut de acord cu propunerile d-lui Nedelescu. Supuneţi la vot ordinea de zi 
iniţială, după care votăm propunerile d-lui Mărgărit. 
     D-na Secretar: 
     Supuneţi la vot reluarea votului. 
     Dl. Preşedinte: 
     Cine este pentru forma iniţială a ordinei de zi? 
     Dl. Răducănoiu: 
     Vă rog să supuneţi la vot reluarea votului mai întâi pentru că iniţiatorul, deci 
primarul, care a dat dispoziţie pentru ordinea de zi şi-a însuşit propunerile. Dacă am 
votat o dată, de ce mai votăm a doua oară?  
     Dl. Preşedinte: 
     Asta am spus şi eu, nu se votează reluarea votului. 
     D-na Secretar: 
     Vă rog foarte mult. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Propunerile care au fost făcute au fost însuşite de emitentul dispoziţiei de convocare 
a Consiliului Local. Atunci, ce a propus dânsul, a modificat.  Am supus la vot varianta 
înţeleaptă a secretarului consiliului local şi trecem la ordinea de zi. Punctul 1 la ordinea 
de zi este validarea noului consilier. 

 
 

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
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1. Proiect de hotărâre privind  luare act de încetarea, prin demisie, a mandatului de 
consilier municipal al doamnei Tiribeja Aurora şi validarea mandatului de 
consilier local al dlui.Ţui Niuri Radu Valenţiu 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în sem.I al anului 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, 
constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din subordinea 
Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul Local 
al Municipiului Craiova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 
2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Salubritate Craiova, pentru anul 2010 . 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2010. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Comunitare Craiova, pentru anul 2010.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2010. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2010. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2010. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2010. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2010. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2010.  

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

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

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2010. 

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova, pe anul 2010. 
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19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubritate Craiova, pe anul 2010. 

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010. 

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2010. 

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2010. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Parohiei “Adormirea Maicii 
Domnului şi Sf.Pantelimon – Mântuleasa” la costurile eligibile aferente 
proiectului “Consolidare – restaurare şi valorificare turistică Biserica cu hramul 
Adormirea  Maicii Domnului şi Sf.Pantelimon – Mântuleasa”. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de Transport 
Craiova pentru proiectul « MODERN (Mobility, Deevelopment and Energy use 
Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea Consumului de Energie) ». 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.401/2009 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii pentru proiectul 
“Consolidare – restaurare şi valorificare turistică ansamblul bisericii “Sf. Nicolae 
– Amaradia (Belivaca)” 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
obiectivul „Modernizare instalaţie interioară de încălzire – clădire Primăria 
Municipiului Craiova, racord termic şi sursa de energie termică”, str.A.I.Cuza, 
nr.7.  

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete şi abonamente 
aferente transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, în municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru apă potabilă şi canalizare 
pentru utilizatorii din municipiul Craiova. 

31. 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 august 2010. 

32. 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 iunie 2010. 
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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului(cererea de finanţare) referitor la 
„Realizare pasaj denivelat suprateran peste intersecţia de la km 0 al municipiului 
Craiova în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv str.Calea Bucureşti 
– bvd. Nicolae Titulescu”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare-
cumpărare a spaţiilor medicale. 

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

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către Ungureanu 
Gabriel şi Ungureanu Mihaela Antoaneta, a unei suprafeţe de teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul 1Mai, la estul 
proprietăţii nr.64 B, cu destinaţie alee acces. 

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către Ivănescu 
Liliana Delia a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat la vestul imobilului din str.Lămâiţei, nr.21, în vederea realizării unui loc de 
joacă pentru copii. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Godeanu Mihaela. 

39. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, a unui teren ce aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. LUXTEN 
LIGHTING COMPANY S.A.- Sucursala Bucureşti a instalaţiei de iluminat 
arhitectural la biserica „Sfânta Treime” din municipiul Craiova. 

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

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

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2008 referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe domenii de activitate. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.90/2008 referitoare la aprobarea listelor cu obiectivele, 
bunurile de interes public şi privat ale municipiului Craiova şi instituţiile publice, 
la care se efectuează servicii de pază şi la care se pot efectua servicii de pază, în 
baza contractelor de prestări servicii, de către Poliţia Comunitară Craiova. 

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

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

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.311/2008 referitoare la aprobarea Proiectului (cererea 
de finanţare) cu titlul „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”. 

49. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.142/2010 şi nr.178/2010 referitoare la aprobarea unei 
măsuri în domeniul  salarizării  personalului din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire în str. General Constantin 
Argetoianu – zona străzilor General Constantin Argetoianu şi Fraţii Goleşti, în 
vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+2+M, cu destinaţia de 
locuinţe cu spaţiu comercial la parter, în municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti, 
nr.109 B. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire în zona străzilor 
Sărarilor, Mirceşti, Henri Coandă şi Calea Bucureşti, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălţime S+P+2+M, cu destinaţia de farmacie, centru de 
diagnostic şi tratament medical, în municipiul Craiova, str.Sărarilor, nr.28 J. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională din construcţii cu destinaţie industrială în construcţii cu 
destinaţia de spaţii comerciale şi servicii – Electroputere Shoping Center, în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.144. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică, în zona 
str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în vederea construirii 
unei locuinţe, cu regim de înălţime D+P+1, în municipiul Craiova, str. General 
Dr. Ion Cernătescu, nr.18 A. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea reglementărilor funcţionale şi a indicilor în condiţiile existente, fără 
modificarea tramei stradale a zonei str. Calea Severinului – str.Toporaşi, în 
vederea construirii unui service şi depozit pentru maşini şi utilaje electrice - 
parter, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.18 D. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare configuraţie urbană, funcţională şi structura volumetrică, zona 
străzilor Alexandru cel Bun, Elena Teodorini şi Câmpia Islaz, în vederea 
construirii unui centru de dezvoltare pentru întreprinderi mici, cu destinaţia de 
prestări servicii pentru populaţie, cu regim de înălţime S+P+4E, în municipiul 
Craiova, str.Alexandru cel Bun, nr.34. 
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56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiunii şi 
regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General aprobat şi a 
condiţiilor existente în zonă, în vederea construirii unui imobil, cu regim de 
înălţime S+P+5, cu destinaţia de locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. 
Dr. Victor Papillian, nr.2 B. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii, în condiţiile respectării destinaţiei şi 
regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General aprobat, în zona str. 
George Enescu, cu str. Tufănele, în vederea amplasării unei construcţii metalice 
provizorie, cu destinaţia de spălătorie auto, în municipiul Craiova, str. George 
Enescu, nr.69 A. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevedrilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în zona str. 
Vasile Alecsandri – str. Buciumului, în vederea construirii unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.103. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea  construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
reconsiderare configuraţie urbană structură volumetrică şi funcţiune imobil în 
str.Caracal, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime de la S+P+ 4, 
cu destinaţia de spaţiu comercial la parter şi locuinţe la etaj, în municipiul 
Craiova, str.Caracal, nr.79 B. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General zona străzilor Înfrăţirii şi Nanterre, în vederea construirii unui 
imobil, cu regim de înălţime P+1E-M, cu destinaţia de locuinţă, în municipiul 
Craiova, str.Înfrăţirii,  nr.19. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru acordarea 
titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova. 

62. Întrebări şi interpelări. 
63. Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Ciocan Ion în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova, ca urmare a demisiei 
dlui.Ţui Niuri Radu Valenţiu 

64. Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Popescu Marian în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, ca urmare a demisiei 
dlui Ursu Constantin; 

65. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
încheiate între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. CUVÂNTUL 
LIBERTĂŢII S.R.L., având ca obiect construcţii provizorii, cu destinaţia de 
chioşcuri difuzare presă. 
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1.  Proiect de hotărâre privind  luare act de încetarea, prin demisie, a 
mandatului de consilier municipal al doamnei Tiribeja Aurora şi validarea 
mandatului de consilier local al dlui.Ţui Niuri Radu Valenţiu 

     Dl. Răducănoiu: 
    Avem o mare problemă şi vă rog să-mi permiteţi să intervin pentru a o clarifica. 

Colega noastră, d-na Aurora Tiribeja, de altfel o distinsă colegă care a ridicat multe 
probleme de utilitate publică în consiliul local, a avut calitatea nu numai de consilier, ci 
implicit, aceea de membru al comisiei de validare, iar demisionând din funcţia de 
consilier şi din membru al comisiei de validare, dar nu numai simplu membru, ci şi 
preşedinte al acestei comisii.  Ca atare, este necesar mai întâi să se completeze comisia 
de validare, să-şi aleagă preşedintele, comisie care are în atribuţiunile sale  verificarea 
documentelor şi care propune validarea noului consilier, consiliului local. Este vorba de 
art. 18 din regulament.  

   D-na Secretar: 
   Este şi motivul în care în proiect este introdusă modificarea de la 201/2008 ca să 

puteţi să vă propuneţi preşedintele. Dar trebuie să-l validăm întâi. Dat fiind faptul că d-
na şi-a depus şi cererea de demisie, deci putea nici să nu fie prezentă, se poate face 
validarea într-un număr par, astfel încât secretarul are calitatea legală de a vă prezenta 
proces-verbal cu privire la condiţiile îndeplinite de consilieri pentru a fi validaţi 
însemnând calitatea de supleant, adresa partidului din care face parte că acesta acceptă 
şi actele din care rezultă că nu este într-o stare de incompatibilitate, urmând ca dvs., cei 
din comisia de validare să vă retrageţi pentru a vă alege preşedintele. 

  Dl. Răducănoiu: 
  Vreau să ne retragem să ne convingem şi noi, este dreptul nostru, că aceste 

documente sunt în regulă.   
  Dl. Preşedinte: 
  Îl invit pe dl. Consilier să depună jurământul. 
  Dl. Răducănoiu: 
  Nu poate să depună jurământul înainte de a fi validat.  
  D-na Secretar: 
 La propunerea membrilor comisiei de validare o să pun la dispoziţie încă o dată 

dosarul, după care urmează a se face depunerea jurământului.  
 Dl. Gîdăr: 
 Proces-verbal încheiat astăzi, 29.07.2010, în cadrul comisiei de validare, cu ocazia 

validării d-lui Ţui Niuri Radu Valenţiu în calitatea de consilier local. Comisia de 
validare, analizând documentele înaintate de către iniţiator, constată că sunt îndeplinite 
condiţiile şi, prin urmare, dl. Ţui Niuri Radu Valenţiu  este propus ca şi consilier local. 
Am încheiat prezentul proces verbal.  

Dl. Ţui: 
     Jurământ.  Subsemnatul ŢUI NIURI RADU VALENŢIU consilier în cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile 
art.32, alin. 1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
depun în faţa Consiliului Local, următorul jurãmânt: 
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 “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, cu bunã credinţã, tot ceea ce 

stã în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Aşa 

sã-mi ajute Dumnezeu!“. 

     Dl. Răducănoiu: 
     Pentru a fi îndeplinită procedura legală, să nu ne trezim că vom avea viză de 
nelegalitate, vă rog să supuneţi la vot plenului consiliului validarea. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?   
Art.1. Încetează de drept, prin demisie, mandatul de consilier din cadrul Consiliului  

Municipal Craiova al doamnei TIRIBEJA AURORA, urmare numirii acesteia 
în funcţia de director executiv la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de 
Muncă Dolj.  

   Art.2. Se validează mandatul de consilier local al d-lui ŢUI NIURI RADU VALENŢIU, 
următorul supleant  de pe lista electorală a Partidului Democrat - Liberal.  

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2008, nr.35/2008, 1/2008 şi 
nr.110/2008.  

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

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

 
 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în sem.I al anului 2010. 

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

3. Proiect de hotărâre privind preluarea ansamblului de atribuţii şi 
competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate 
Publică Dolj, către Consiliul 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 preluarea ansamblului de atribuţii şi competenţe, constând în 

managementul asistenţei medicale ale următoarelor unităţi sanitare publice: 
          - Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova; 
          - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”; 
          - Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
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din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Protocoalele de 
predare – preluare încheiate între Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, având ca obiect preluarea managementului 
asistenţei medicale a unităţilor sanitare publice prevăzute la art.1, conform 
anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia 
punctelor 11, 17, 18, 29, 55 şi 56 din anexa nr.1. 

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova nu îşi asumă responsabilitatea 
cheltuielilor angajate de către unităţile sanitare publice prevăzute la art. 1 până 
la data preluării, cheltuieli care sunt în sarcina exclusivă a Guvernului României 
şi care vor fi asigurate prin transfer de la bugetul de stat către bugetul local, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 
2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

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

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 114/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (Ştefârţă, Badea, Mincu). 

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru 
anul 2010. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 115/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (Ştefârţă, Badea, Mincu). 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Salubritate Craiova, pentru anul 2010 . 

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

          Dl. Nedelescu: 
          În ceea ce priveşte Serviciul Public de Salubritate, ca unul care m-am ocupat patru 

ani de acest serviciu public, ştiu ce înseamnă să reducem atâţia oameni, mai ales că sunt 
atâţia oameni pe care îi reducem de la mătură. Din informaţiile pe care le-am primit de 
la directorul Serviciului Public de Salubritate, am înţeles că se va reduce foarte mult 
activitatea de mătură şi va rămâne undeva numai cu întreţinerea deci ceea ce înseamnă 
din punctul meu de vedere, un oraş mult mai murdar decât îl avem la ora actuală.  Nu 
pot să mă aliez acestui proiect, deci în ceea ce mă priveşte voi vota împotrivă. Vă 
mulţumesc.  

          Dl. Răducănoiu: 
          Vreau să vă aduc la cunoştinţă că noi, consilierii PSD, vom vota împotriva acestui 

punct şi a următoarelor până la 14. Nu vom mai face intervenţii pe fiecare instituţie, 
unitate în parte, ci doar la salubritate. Analizând documentele puse la dispoziţie,  şi 
propunerile, pentru a fi adoptate în plenul consiliului local,  am constatat că sunt o serie 
de nereguli care, practic, conduc la darea oamenilor afară din aceste unităţi în număr 
destul de mare. Dacă mă refer la salubritate, noi în consiliul local am aprobat un caiet 
de sarcini care înseamnă activitatea pe care o desfăşoară acest serviciu, respectiv ceea 
ce noi i-am încredinţat.  Prin reducerea bugetului, în mod obligatoriu acest caiet de 
sarcini trebuia modificat tot prin hotărâre a consiliului local. Este vorba de concedieri 
colective, sunt prevederi legale care la un moment dat sunt materializate în contracte 
colective de muncă la nivelul serviciului care au strânsă legătură cu contractul la nivel 
de ramură. În condiţiile în care se disponibilizează peste 300 de oameni de la acest 
serviciu, în mod obligatoriu conform contractului colectiv de muncă trebuie să 
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primească două salarii. Fiind concediere colectivă, la nivel de ramură se prevăd şase 
salarii. Nu se au aceste aspecte în vedere şi de aceea votul nostru este negativ, 
nicidecum că propunerile de nouă organigramă şi ştat de funcţii sunt făcute de cei care 
conduc aceste unităţi, dar ei au fost forţaţi de împrejurări să le facă foarte rapid, 
depăşind anumite etape legale din acest punct de vedere.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
           Explicaţiile vor fi strict tehnice. Din punctul meu de vedere nu am depăşit sau nu 

am sărit peste nici o  procedură, peste nici un element din procedură. Lucrurile stau în 
felul următor legat de acel caiet de sarcini, l-am văzut cu cei de la salubritate, cu cei de 
la servicii publice, este prevăzut că lucrările se vor face pe bază de comandă. Acum se 
punea problema ce comandă dăm.Pentru câţi bani, pentru că nu este nici un fel de 
problemă, peste şase luni când vom avea mai mulţi bani, în loc să ne factureze lunar 
aproximativ 14 miliarde, pot să ne factureze 20. Dăm o comandă mai mare. Problema 
se pune în felul următor. Strict financiar, cum a spus şi dl. Răducănoiu, dar nu am sărit 
nici o etapă. Le-am trimis celor de la salubritate, în baza contractului care există şi în 
baza caietului de sarcini, comunicat prin care le-am precizat faptul că nu putem susţine 
decât o factură de 6 miliarde pe lună şi drept urmare, lucrările se vor face doar în acest 
cuantum, iar vis a vis de necesitatea prezentării unei asemenea soluţii, vă spun 
următorul lucru. Până la ora la care vorbim, sumele de bani pe care dvs. le-aţi votat în 
buget acum trei luni de zile pentru salubritate, au fost cheltuite integral. Repet. Integral. 
Datorită necesităţilor care existau la nivelul municipiului Craiova. Asta ar fi însemnat 
ca în următoarele şase luni Serviciul Public de Salubritate n-ar mai fi trebuit să lucreze 
în Craiova.  După cum observaţi, pe ordinea de zi aveţi şi proiectul privind bugetul 
autorităţii locale, anumite capitole au fost decapitate în sensul celui de la imagine unde 
întreaga sumă a fost luată şi am avut ca obiectiv ca salubritatea să funcţioneze.  
     O situaţie mai bună este la RAADPFL,  dar practic pe urmatoarele sase luni nu avem 
integral finantarea asigurata, drept urmare va spun astazi aici ca erau doua masuri 
absolut necesare, usturatoare dar obligatorii. In momentul de fata bugetul sufera o 
rectificare. Cred ca luna viitoare va mai suferi o rectificare, iar principalele obiective in 
cadrul acestor rectificari sunt de a asigura pe de o parte functionarea Salubritatii si 
RAADPFL-ului in conditii cat mai bune pentru ca acum depinde si de experienta 
manageriala a directorilor pentru a asigura, cu oameni mai putini, cam aceeasi calitate. 
Asta face un manager, iar pe vreme de criza  se vede foarte clar calitatea lor. Iar pe de 
alta parte urmaresc sa achitam cat mai mult din datoriile pe care le avem catre celelalte 
regii de asa maniera incat in anul in care vom intra in 2011, sa putem sa ne indeplinim 
tintele impuse de o noua lege a responsabilitatii fiscale si cer de pe acum 
responsabilitate din partea tuturor consilierilor. Legea responsabilitatii fiscale care ne 
impune ca noul buget pe care il vom vota in 2011 sa prevedem in mod fictiv datoriile 
care curg din anul anterior si sumele de bani pe care vrem sa le angajam pe anul in curs. 
Iar aceeasi lege ne obliga ca in masura in care nu achitam acele datorii, sa nu putem 
angaja sume suplimentare. Drept urmare, in urmatoarele cinci luni, avem impreuna ca 
tinta pentru ca hotararile le luam impreuna. Unele dintre ele le luam astazi. Sa facem ca 
datoriile la salubritate la finele anului sa fie cat mai mici sa putem sa le platim repede in 
luna ianuarie si acelasi lucru si la RAADPFL, si la Termoficare, si la RAT. In anul in 
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care intram, in 2011, va spun de pe acum ca nu putem sa facem prevederi bugetare mai 
mari pentru ca aceeasi lege ne impune ca prevederile noastre sa fie cel mult egale cu 
incasarile din acest an, iar daca nu avem o gandire de ansamblu pe urmatoarele cinci 
luni, rau nu ne va fi acum, rau ne va fi de la 1 ianuarie 2011. Era foarte usor ca pe nici 
unul dintre aceste proiecte sa nu le pun pe ordinea de zi si la 1 ianuarie 2011 sa spun: nu 
stiu cine este de vina, asta este situatia, nu stiu cum sa rezolvam. Sunt constient ca prin 
aceste proiecte pe care le propun n-am cum sa fiu simpatic, ba din contra, iar vis a visde 
oportunitatea, necesitatea lor, veti vedea efectele dupa 1 ianuarie 2011 cand primariile 
care nu se pregatesc acum, atunci vor avea de suferit.  

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Salubritate 
Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pentru anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 127/2010. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Comunitare Craiova, pentru anul 2010.  

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

          Dl. Boboc: 
          Sunt informat ca aceasta cifra s-a stabilit printr-un ordin al prefectului şi s-a stabilit 

un număr raportat la numărul de locuitori ai municipiului Craiova. În statisticile pe care 
le-am văzut eu sunt mai multe variante. Sunt 300 mii locuitori, 311 mii locuitori, 313 
mii locuitori. Aş vrea să ştiu care cifră este valabilă şi s-a luat în calcul. Aceasta ar fi o 
întrebare. A doua întrebare se referă la faptul că tot prin acest ordin se fac precizări că 
acest număr se stabileşte pentru paza comunitară, deci nu pentru paza obiectivelor care 
sunt stabilite prin hotărârea noastră, a consiliului local şi pentru care sunt alocaţi un 
număr de agenţi care fac pază la aceste obiective. Mai mult, şi acum avem o hotărâre 
prin care se suplimentează aceste obiective la care se face paza. Întreb de ce nu se face 
distincţie dacă în ordin se precizează că este vorba de pază comunitară şi se amestecă 
paza comunitară cu paza obiectivelor de interes care sunt aprobate prin hotărârea 
Consiliului Local.  Atunci care este cifra care ar trebui redusă până la urmă? 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Acum să facem o corecţie. M-am uitat ieri din nou pe ordonanţa de guvern care 

reglementa aceste aspecte. Prefectul nu a dat un ordin în forma lui juridică pentru că în 
lege nu era absolut obligatoriu, ci a făcut un pas care era prevăzut pentru el în 
procedură, în care a prezentat printr-o adresă fiecărei primării un calcul, iar din 
discuţiile purtate şi la comisia juridică şi astăzi ridicate de dl. Boboc, există o 
nelămurire legată de modul de informare sau de unde a venit informaţia privind 
numărul locuitorilor municipiului Craiova.  Institutul Naţional de Statistică a furnizat 
aceste date.  Bineînţeles că ele pot fi luate, aşa cum corect aţi putut observa, de la trei 
instituţii. Instituţia care dă datele oficiale este Institutul Naţional de Statistică. În 
perioada următoare o să începem procedura pentru un nou recensământ, nu numai în 
Craiova, în toată ţara, un recensământ al populaţiei, iar rezultatul acestui recensământ 
nu-l dă nici evidenţa persoanelor, nici altă instituţie, ci Institutul Naţional de Statistică. 
De aici s-a plecat la acest număr de cetăţeni.  Calculul puteam să-l facem şi noi, nu era 
absolut obligatoriu, dar aşa era prevăzut în procedură. Legat de pază obiective, 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, legea nu face nici o remarcă, nici o despărţire între 
ceea ce înseamnă un poliţist comunitar folosit pentru pază şi ordine şi un poliţist 
comunitar folosit pentru paza obiectivelor. În acest sens în care aţi vorbit dvs. vreau să 
vă mai comunic ceva. Există deja o lege a poliţiei locale care va intra în vigoare de la 1 
ianuarie  şi această lege, pe lângă faptul că măreşte foarte mult atribuţiile poliţiei 
comunitare de astăzi şi ale poliţiei locale de la 1 ianuarie, în ceea ce priveşte disciplina 
în construcţii, regulile de circulaţie, cele comerciale şi cresc foarte mult atribuţiile pe 
ordine publică,  ea nu va mai putea fi folosită pentru paza obiectivelor, nu numai ale 
primăriei ci şi altor instituţii pentru că dacă în momentul de faţă puteau să încheie 
contracte şi să fie remuneraţi, de la 1 ianuarie, indiferent care va fi sau care era numărul 
acestora, ei nu mai puteau să îndeplinească asemenea atribuţii. Indiferent cum am 
stabili numărul acestora şi care ne-ar fi informaţiile de la care am pleca în stabilirea 
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numărului lor, în perioada următoare îşi vor mai exercita aceste atribuţii de pază a 
dispozitivelor până la 1 ianuarie, până când va trebui să găsim o nouă soluţie legată de 
modul în care înţelegem să păzim obiectivele. 

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Poliţia 
Comunitară Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 116/2010. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

  
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, 

pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 130/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 2 
abţineri (Badea, Ştefârţă). 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2010. 

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

          Dl. Badea: 
          O mică intervenţie pe acest proiect şi poate d-na secretar ne şi spune dacă suntem 

expuşi cumva la situaţia în care directorul de la Teatrul liric Elena Teodorini va fi în 
urma unui proces, pentru că, ştim foarte bine, referatul prefectului a dat nelegală decizia 
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pe care noi am luat-o . În cazul în care directorii vor intra în instanţă şi vor pierde, ei în 
momentul în care vor da decizia de încetare a contractului de muncă, de exemplu în 
cazul acestei instituţii este vorba de 47 de persoane. Dacă din aceste 47 de persoane vor 
intra în instanţă contra instituţiei punând la bază decizia că  acel director nu este în 
regulă. 

          D-na Secretar: 
          Noi v-am supus aprobării dvs.  la începutul şedinţei menţinerea celor trei hotărâri 

declarate netemeinice şi nelegale care vizau conducătorii. Plecând de la prezumţia că 
am aplicat corect legea şi nu putem să ne gândim ce se poate întâmpla. Pe de  altă parte 
nimeni nu poate să cenzureze dreptul unui nemulţumit să atace actul în instanţă. Deci 
nu pot să vă spun de acum, nici prezumţia nu pot să o spun care ar putea fi. Indiferent 
de soluţie fiecare are dreptul să atace, orice persoană care se consideră încălcată într-un 
drept al său sau într-un interes legitim, să facă o plângere în contencios. Nu cred că are 
rost să vă dau un alt răspuns la asta. Este un răspuns generic pe textul de lege. Nimeni 
nu poate şti, dar aţi votat menţinerea celor trei hotărâri. Să plecăm de la prezumţia că nu 
vom avea asemenea probleme.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Mă încumet eu să completez răspunsul.  Dl. Badea a spus că în măsura în care se va 

da o hotărâre în care se constată că un director cum ar fi cel de la Teatrul Liric, nu 
trebuia să-şi exercite mandatul în perioada respectivă, orice hotărâre de acest gen nu are 
caracter retroactiv. Ea se aplică de la data la care devine definitivă şi irevocabilă. Deci 
este posibil să se întâmple chestia asta, este posibil să nu se întâmple, dar atunci când se 
întâmplă, se întâmplă numai de la data la care hotărârea devine definitivă şi executorie. 
Deci nu are caracter retroactiv.   

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Liric „Elena 
Teodorini” Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.131/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul Liric „Elena 
Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă (PSD) şi 3 abţineri (PNL). 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret 
“Colibri” Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.132/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii 
şi Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă (PSD)şi 3 abţineri (PNL). 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2010. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă (PSD)şi 3 abţineri (PNL). 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
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“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă (PSD)şi 3 abţineri (PNL). 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2010.  

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

          Dl. Nedelescu: 
          Vorbim de reduceri, vorbim de oameni. Să reducem oameni, să tăiem de la 

salubritate, de la zone verzi, de la Poliţia Comunitară şi am în faţă organigrama  Sport 
Club Municipal Craiova. Vreau să vă spun că Sport Club Municipal Craiova are 23 de 
angajaţi din care trei directori şi un şef de serviciu. Noi dăm amărâţi de la mătură afară 
şi aici pompăm nu ştiu câte miliarde. Să nu creadă cineva că sunt împotriva desfăşurării 
acestei activităţi a sportului. Sunt împotriva modului cum se lucrează aici, la interpelări 
o să spun mai multe lucruri. Aş vrea să mai fac o precizare. Dacă vă uitaţi mai bine d-
lor colegi, pe organigramă, o să vedeţi că directorul general, directorul executiv, cum 
vreţi să-i spuneţi dvs., are un singur subordonat, pe directorul adjunct. Iar directorul 
adjunct, la rândul domniei sale, are subordonat tot personalul, inclusiv pe directorul 
economic. Este subordonat tot acestui director. Uitaţi-vă şi dvs. profesionalism şi cum 
se face o organigramă la această instituţie care este subordonată consiliului local şi care 
vreau să vă spun că conducerea acestei instituţii nu ne onorează. Ieri la comisia 1 de 
buget finanţe, nu a fost prezent nimeni de la această instituţie. Eu cer să revizuim, chiar 
dacă ne chemaţi dl. Viceprimar, într-o şedinţă extraordinară, cum consideraţi dvs., eu 
sunt dispus să vin să vedem ce se întâmplă aici pentru că nu putem să mergem în 
această situaţie. Dăm afară de la salubritate, dăm afară de la poliţie, de la RAADPFL, 
de unde vreţi dvs. şi aici la 23 de oameni avem 4 factori de conducere. Gândiţi-vă că 
dacă facem reducere aici, putem opri de la salubritate. Mă refer la fondul de salarii. 
Putem să oprim mult mai mulţi la salubritate şi să avem o activitate mai bună în 
municipiu. Vă mulţumesc.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          La cele două propuneri legate de schimbarea organigramei şi la reducerea fondului 

de salarii, nu numai că am fost absolut deschis, dar am avut discuţii şi între patru – şase 
ochi, cu mai mulţi consilieri locali care sunt în consiliul de administraţie sau în consiliul 
de acolo,  şi care se pricep la sport, şi care au practicat sportul. La fondul de salarii toată 
lumea a fost reticentă. Eu am propus de la 19 la 14 miliarde reducerea. N-am găsit pe 
nimeni care să zică din prima că este foarte bine. Este foarte rău, este evident că se 
reduce foarte mult acest fond. De fapt, sunt toate cheltuielile nu fondul de salariu.  
Practic sunt sumele care urmează să fie cheltuite în următoarele şase luni. Cu siguranţă 
că în perioada următoare o să ne aplecăm şi cu privire la acest subiect. Legat de 
organigramă, nu cred că ne avantajează pe nici unul dintre  noi ceea ce o să spun acum , 
dar aşa este corect să spunem atunci când greşim. Şi această organigramă, ca şi toate 
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celelalte organigrame care sunt perfectibile, au fost votate de noi acum trei luni de zile 
şi cam aceeaşi era situaţia şi acum trei luni de zile, când am votat. Bugetul de 19 
miliarde pe care îl au cele cinci echipe şi partea administrativă a clubului, este redus, 
aşa cum scrie legea, deja cu 20% faţă de prevederile pe care le-am votat noi acum cinci 
luni de zile, deci este deja redus, iar eu la această reducere, am mai propus o reducere. 
Cu siguranţă că vor fi dezbateri în următoarele 30 de zile pe această temă. Le-am 
propus celor de la Clubul Sportiv şi colegilor cu care am discutat fie să se organizeze şi 
să se susţină cu cele 14 miliarde toate cele 5 echipe, fie să vină cu un scenariu în care 
oprim trei echipe şi celelalte două fie să încercăm să le dăm altor autorităţi locale care 
am înţeles că ar putea face acest lucru, să susţină echipele de sală, iar în măsura în care 
vor veni cu una dintre aceste două propuneri să spună că este cea mai viabilă, eu o să 
accept. Nu mă interesează care dintre ele este, important este să ne înscriem în această 
valoare de 14 miliarde. Dacă vreţi un punct de vedere personal. Eu aş prefera să 
menţinem toate cele cinci echipe, dar în acelaşi timp înţeleg şi faptul că dacă le 
menţinem pe toate cinci, nu vor avea performanţă cu nici una dintre ele pentru că 
veniturile pentru fiecare echipă vor fi foarte mici. Suntem într-o dilemă din care trebuie 
să ieşim, oricare ar fi varianta, este dureroasă. Am lăsat loc la dezbateri, nu am pus 
acum la această şedinţă pe ordinea de zi tocmai pentru a nu spune că nu suntem 
consultaţi, că nu s-a discutat. Mai avem 30 de zile până la următoarea şedinţă, aştept 
punctele dvs. de vedere. Cu siguranţă că nu vor fi toate în acelaşi sens, dar atunci când 
voi vedea că o majoritate îşi asumă un anumit punct de vedere, îl vom pune în practică 
la următoarea şedinţă de consiliu. Vă mulţumesc. 

          Dl. Boboc: 
          Numai o precizare pentru restabilirea adevărului. Nu aceste organigrame le-am votat 

şi le-am aprobat acum cinci luni, ci noi am aprobat alte organigrame. Acm sunt 
organigrame refăcute în condiţiile restructurării şi reducerii personalului. Cum şi la 
celelelate unităţi apar reduceri de posturi de şefi de birou, de şefi de servicii. Deci nu 
sunt aceleaşi organigrame. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
     Îmi cer scuze, poate n-am fost suficient de explicit.  Dl. Nedelescu s-a referit 
punctul, pe lângă partea financiară  şi am spus clar că această organigramă are în spate 
o reducere de 20% din veniturile prognozate pe următoarele şase luni de zile, deci are 
deja o reducere de 20% şi dumnealui a punctat clar  de cei trei directori, de şeful de 
serviciu şi de oamenii din subordinea lor. Erau mai puţini cu opt sau nouă persoane şi 
cu vreo 15 posturi de fapt, că mai erau câteva vacante. La acest corolar am răspuns în 
forma aceasta.  Eu cred că, preluând critica, toate organigramele ar trebui în acest sens 
să suporte modificări în perioada următoare. Am făcut această reducere şi am văzut că 
unii dintre colegi au spus o chestie care nu este politică, noi înţelegem că nu s-a calculat 
judicios raportat la numărul de locuitori, prefectul n-a făcut sau autorităţile n-au luat 
cea mai bună soluţie legată de instituţia care furnizează informaţii. Sunt conştient că 
unii trebuie să-şi asume răspunderea şi ceilalţi trebuie să spună că am putea funcţiona 
cu toată lumea. Aşa este la putere şi la opoziţie. Poate că, dacă eram de partea cealaltă, 
am fi avut aceeaşi poziţie. Nu ştiu, nu suntem deocamdată acolo. Ideea este că, în 
momentul de faţă am încercat să adoptăm toate măsurile care credeam că sunt bune 
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pentru următoarele şase luni, dar în aceste şase luni nu este nici o problemă să 
descoperim că lucrurile trebuie refăcute şi într-o altă formă. Unii dintre colegi, inclusiv 
la comisia juridică, au spus că este începtutul reorganizării şi am fost de acord.   
     Dl. Preşedinte: 
     Vă fac atenţi, d-lor consilieri, aveţi dreptul la o singură intervenţie pe proiectul 
respectiv şi dacă doriţi un drept la replică după răspunsul d-lui viceprimar. 
       Dl. Badea: 
     Un proverb românesc spune cam aşa: să greşeşti este omeneşte, să persişti în 
greşeală este prostie. Asta vis a vis de organigrame. Ne spuneţi, dl. Viceprimar, că încă 
de acum trei luni de zile trebuia să facem modificări şi că, probabil, vom face şi după 
aceste organigrame pe care le votăm astăzi modificate. De aceea noi cei de la PNL ne-
am şi abţinut să votăm aceste organigrame astăzi, pentru că oricum dvs. veţi dori să le 
schimbaţi iar.  Vis a vis de  Sport Club Municipal ceea ce a spus dl. Nedelescu este 
foarte adevărat. Să ai trei directori la 23 de angajaţi este cam mult şi vă spun asta în 
cunoştinţă de cauză pentru că sunt director al unui club sportiv care are 62 de ani de 
existenţă şi care în aceşti 62 de ani de existenţă a făcut performanţe notabile la nivelul 
comunităţii şi naţional şi internaţional.  Cred că decât să ai atât de multe persoane în 
personalul de conducere, mai bine ai angaja unul sau doi maseuri care să dea 
posibilitatea sportivilor să se refacă după programul de efort. Asta este o părere şi ar fi 
foarte important ca în următoarea perioadă să se facă o organizare mai judicioasă a 
acestui club, pentru că el în momentul actual are multe lacune în modul de organizare, 
administrare şi este păcat. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă mulţumesc pentru jigniri şi pentru acest motiv n-o să vă mai răspund niciodată la 
interpelări. 
     Dl. Badea: 
     Sunt surprins că dl. Viceprimar a luat-o ca pe o jignire.  N-a fost o jignire din partea 
mea, a fost doar o constatare. Dacă dvs. aţi luat-o ca pe o jignire, probabil că v-aţi 
înşelat.  Îmi pare rău că m-aţi perceput de această manieră.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Dl. Preşedinte, am o rugăminte, în continuarea şedinţei să respectăm regulamentul. 
Nu suntem la punctul de întrebări şi interpelări, suntem în ordinea de zi. Pe fond, acest 
punct l-am mutat la sfârşit. Este foarte adevărat că tot potrivit regulamentului, 
iniţiatorul, când se discută pe fond un proiect de hotărâre, are dreptul să-şi susţină, 
ascultând opiniile consilierilor,  acel proiect la sfârşitul intervenţiilor pe problema în 
speţă. Este un alt proverb, că sunt multe proverbe româneşti care au fost validate de 
viaţă. Proverbul sună cam aşa: la fotbal şi la agricultură se pricepe toată lumea. Putem 
asimila ce discutăm noi, adică la sport şi la agricultură ne pricepem toţi. Nu ştiu în ce 
măsură, mai mică sau mai mare, evident. Că trebuie să ne spunem părerea, este foarte 
adevărat.  Şi acest lucru voi încerca să fac şi eu. Am studiat ca şi celelalte documente 
de altfel, şi acest ştat de funcţii şi organigrama de la Sport Club Municipal. Este foarte 
adevărat ce s-a spus aici,  numai că in extenso, comparaţiile te duc în altă parte.  Este 
adevărat că este un director, că este un director adjunct şi un director economic şi au 
câte doi trei în subordine. Însă opinia mea este şi aici l-aş ruga pe dl. Viceprimar sau cel 
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de la resurse umane să ne spună la sfârşitul intervenţiei mele care sunt salariile 
directorului, directorului adjunct, secretarului şi directorului economic. Să răspundă 
specialiştii, că după cunoştinţele mele au salarii simbolice comparativ cu ce ne 
imaginam noi că un director trebuie să aibă nu ştiu câte zeci de milioane. Fiind un club 
sportiv şi care din punct de vedere al imaginii în competiţiile cu celelalte cluburi 
sportive, cu cine vorbeşti la telefon sau cine a însoţit echipa? Maseorul X sau directorul 
general, sau directorul adjunct sau directorul economic.  Nu cred că trebuie să ne luăm 
după titulatură care poate fi modificată. Nu este nici un fel de problemă. V-am spus că 
la celelalte proiecte de hotărâre am votat împotrivă pentru că s-au dat foarte mulţi 
oameni afară, şi, nu vă supăraţi, noi suntem de stânga, noi ţinem cu oamenii, trebuie să 
ne înţelegeţi, da?  De ce vom vota organigrama şi ştatul de funcţii pentru  Sport Club 
Municipal? Pentru că s-au redus nişte posturi care nu erau ocupate.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, 

pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 5 
abţineri (Mincu, Badea, Ştefârţă, Pîrvuleasa, Nedelescu). 

  
 

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

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

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

PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA, 
pentru anul 2010, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL).   
 
 

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

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

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

COMUNITARE CRAIOVA, pentru anul 2010, la valoarea de 17.540 mii lei, 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2010. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL).  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2010. 

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

         Dl. Nedelescu: 
         Sunt nevoit să intervin şi aici. În ultimul timp se tot aude şi se vorbeşte de acele 

salarii nesimţite. O să fiu nevoit şi aici să mă abţin la acest punct pentru că dacă o să vă 
uitaţi atenţi, avem salarii nesimţite în curtea noastră.  La acest club sportiv municipal o 
să găsiţi un salariu de 120 milioane în bani vechi. Este simbolic. Dacă este simbolic, hai 
să-l lăsăm şi hai să votăm mai departe. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Lucrurile stau în felul următor. Nu votăm salariile nici unui angajat astăzi. Votăm 

proiectul de buget cu reducere de 20%. Legat de salarii, de acum două săptămâni le-am 
trimis colegilor de la clubul sportiv un document în care le-am comunicat că nici un 
contract nu se va mai face până nu-l văd eu, încă nu au încheiate acte adiţionale sau 
contracte pentru a stabili valoarea acestor salarii, ieri mi-au comunicat salariile pe care 
le-au avut până la 31 iunie toţi sportivii din club şi le-am cerut propuneri pentru noul 
sezon. Nu va avea nimeni sezonul ăsta, absolut nimeni, o singură persoană nu va mai 
exista  cu acest salariu. Ele vor fi enorm de mult reduse. Eu sunt conducătorul unităţii şi 
ei iau de patru ori salariu mai mult ca mine.  Trebuie să aibă un salariu mai mare pentru 
că sportivul poate să-şi exercite atribuţiile 10-15 ani şi în perioada asta trebuie să 
câştige pentru viitor, este cu totul altceva, dar nu ne mai permitem asemenea salarii. 
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Bugetul pe care îl votăm este redus cu 20% iar luna viitoare voi face o nouă propunere 
de reducere a lui tocmai în ideea cîă în această perioadă vor fi încheiate noi contracte  
care vor permite reducerea şi mai mult a acestui buget. Nici unul dintre bugetele care 
sunt pe această listă nu şi-a menţinut sumele prevăzute în bugetul iniţial, ele toate sunt 
reduse, iar ulterior, luna viitoare, cu siguranţă că  veţi mai avea o propunere de 
reducere. 

          Dl. Nedelescu: 
          Eu m-am referit la salariu pentru că salariul face parte tot din buget, dacă vreţi. Eu n-

am vrut să intru în amănunte pentru că la comisia de buget finanţe am cerut ca la acest 
club să facem un audit. Dacă vreţi să-l aprofundăm mai mult, eu sunt dispus, şi ştiţi 
foarte bine că v-am informat şi pe dvs.  şi ştiaţi şi dvs. S-a adus o sportivă la acest club 
care n-a jucat absolut deloc şi nu mai juca de vreo patru ani de zile şi după ce au adus-o 
şi-au dat seama că era operată şi paraoperată şi avea probleme săraca şi i.-au dat primă 
de instalare 200 milioane şi nu mai ştiu cât salariu. Vreau să vă spun că aici este risipă 
de bani pentru că acest club nu face atragere şi absorţie, reclamă să strângă din oraş. 
Directorii stau pe calculator toată ziua şi citesc presa sau se joacă. Ar trebui să meargă 
pe la firme să încerce să mai aducă nişte bani. Ei se uită să le dea consiliul local. De 
unde să dăm, din sacul ăsta, apoi venim şi dăm afară măturătorii şi ceilalţi. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
     N-aş vrea să fie un drept la replică ci o completare. Legat de audit cred că am mai 
discutat, o să-l trimitem imediat ce-şi încheie activitatea în altă parte auditul nostru. 
Ceea ce spuneţi dvs. s-a cam întâmplat în ultimii ani.  Acum, în noul sezon 
competiţional, am cerut toate aceste documente ca să nu se mai întâmple. De aceea am 
avut discuţii cu dumnealor şi cu colegi din consiliul local care au văzut şi după şedinţă 
puteţi să veniţi şi dvs. să vă arăt   sub semnătură toate acele salarii avute anterior, dar de 
acum înainte în noul sezon competiţional, cu siguranţă că nu se va mai întâmpla acest 
lucru, pentru că nu numai aici s-a întâmplat acest lucru. Existau anumite fracţiuni prin 
diverse regi,i prin diverse servicii care aveau ca singură obligaţie să ceară bani. Asta 
era singura lor obligaţie să ceară bani consiliului local. Această mentalitate trebuie s-o 
schimbăm, de acord, dar nu numai aici. Eu înţeleg că am început să cercetăm foarte 
mult subiectul şi fiecare dintre noi a vrut să scoată cât mai multe în evidenţă şi este 
bine, dar trebuie să şi luăm măsuri şi peste 30 de zile vom avea pe masă măsura pe care 
trebuie s-o luăm. 
     Dl. Marinescu Dorel: 
    Am înaintat d-lui viceprimar ştatul de funcţii cu salariul. Din ceea ce am văzut eu pe 
ceea ce mi s-a înaintat mie astăzi la solicitarea de ieri, n-ar fi nişte salarii atât de 
exagerate, ar fi undeva la 13 – 14 milioane lei vechi.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Dl. Nedelescu vorbeşte despre salariile sportivilor, dl. Marinescu voreşte de salariile 
personalului administrativ. Putem avea discuţii după pe toate aceste aspecte.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Ne-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect şi unele informaţii, dacă sunt 
eronate induc în eroare pe cei care ne ascultă, care ne văd. Că avem interese mai 
accentuate sau mai puţin accentuate, este o altă poveste. Face parte din subiectivismul 
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specific individului uman. În luările de cuvânt nu s-a spus o vorbă de performanţe. Şi 
avem un coleg care este membru în consiliul consultativ şi viitor probabil consiliul de 
administraţie, care a vorbit de multe ori despre Sport Club Municipal. A clarificat 
colegul Marinescu, pentru că a da drumul la o noţiune, induci în eroare. Ce salarii 
simbolice?  S-a clarificat şi vreau să mai accentuez o dată să fie limpede pentru toată 
lumea. Noi discutam organigrama cu cei 23 şi care au salarii de 13-14 milioane şi de ce 
îi zice director sau director adjunct, iar la sportivi este vorba de contracte. Un sportiv 
poate să aibă contract de 100 milioane, de 120 milioane, acum depinde şi de bugetul pe 
care îl alocăm, şi de obiectivele pe care le stabileşte clubul prin consiliul local şi de 
performanţe. Ştiţi că două echipe joacă în Cupele europene? De la Sport Club 
Municipal Craiova. Ştiţi că împotriva echipei Dinamo Bucureşti, echipa de baschet a 
rămas în divizie. Că am auzit şi eu şi mai citesc ziarele şi mai discut cu colegul care 
este mai aproape de club. Este foarte adevărat că prin reducerea bugetului  nu vor mai fi 
contracte de 120 milioane vor fi de 80, dacă eşti sportiv de performanţă pentru că 
sportivii nu se ţin cu paie, ştiţi dvs. foarte bine şi mai ales cei care aţi aplicat sportul. Eu 
v-aş ruga să ne oprim aici.      
     Dl. Badea: 
     Este foarte important să aveţi în vedere faptul că această reducere care va fi operată 
la nivelul lui Sport Club Municipal, după ce a spus dl. Viceprimar, va mai fi încă una 
operată de reducere, reducere care se va repercuta în primul rând asupra performanţelor 
echipelor pe care le avem în momentul actual la Sport Club Municipal. Este foarte greu 
să faci performanţă fără bani, de aceea trebuie avută foarte mare grijă pentru că în locul 
sportivilor valoroşi pe care îi avem sub contract şi care vor pleca în momentul când li 
se va reduce acest contract, nu putem să punem nici un membru de partid, nici de la 
PNL, nici de la PDL unde, dacă este să analizăm alte activităţi, pe oameni îi putem 
schimba mult mai uşor decât la sport.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?         
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPORT CLUB 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 4 
abţineri Mincu, Badea, Ştefârţă, Pîrvuleasa).  
 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI 

PUBLIC DE ASISTENŢĂ MEDICO - SOCIALĂ CRAIOVA, pentru anul 
2010, la valoarea de 10.505,00 mii lei conform anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL).  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

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

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

PUBLIC ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR CRAIOVA, 
pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.110/2010. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL). 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubritate Craiova, pe anul 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI 
PUBLIC DE SALUBRITATE CRAIOVA, pentru anul 2010, conform anexei 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.111/2010. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL). 

 
 

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2010. 

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

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

AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA, pentru anul 2010, conform 
anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.184/2010. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL). 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2010. 

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

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

AUTONOME DE TERMOFICARE CRAIOVA, pentru anul 2010, conform 
anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.185/2010. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL). 

 
 

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2010. 

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

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

AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FOND 
LOCATIV CRAIOVA, pentru anul 2010, conform anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.124/2010. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL).  
 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Parohiei “Adormirea 
Maicii Domnului şi Sf.Pantelimon – Mântuleasa” la costurile eligibile 
aferente proiectului “Consolidare – restaurare şi valorificare turistică 
Biserica cu hramul Adormirea  Maicii Domnului şi Sf.Pantelimon – 
Mântuleasa”. 

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

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

Municipiului Craiova, a sumei de 94.471,64 lei, reprezentând contribuţia 
proprie a Parohiei « Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Pantelimon – 
Mântuleasa » , la costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare – 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.07.2010                                                                  36                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

restaurare şi valorificare turistică Biserica cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului şi Sf. Pantelimon – Mântuleasa”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii , Direcţia Economico – Financiară şi Parohia « Adormirea 
Maicii Domnului şi Sf. Pantelimon – Mântuleasa » 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 aprobarea finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de 
Transport Craiova pentru proiectul « MODERN (Mobility, Deevelopment 
and Energy use Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea 
Consumului de Energie) ». 

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

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

sumei de 5.688 mii lei (1.301.959 euro, inclusiv T.V.A.), reprezentând 
contribuţia proprie a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul 
« MODERN (Mobility, Deevelopment and Energy use Reduction – Mobilitate, 
Dezvoltare şi Reducerea Consumului de Energie)», pe perioada de 
implementare a acestuia, respectiv 2010-2012. 

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

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.401/2009 referitoare la aprobarea finanţării din 
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii 
pentru proiectul “Consolidare – restaurare şi valorificare turistică 
ansamblul bisericii “Sf. Nicolae – Amaradia (Belivaca)” 

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 art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.401/2009 şi va avea următorul conţinut: 

        „Art.1. Se aprobă  finanţarea din bugetul  Consiliului Local al Municipiului   
Craiova, a sumei de 95.598,82 lei, reprezentând contribuţia proprie a Parohiei 
„Sf.Nicolae” – Amaradia (Belivaca), la costurile eligibile aferente proiectului 
„Consolidare - restaurare şi valorificare turistică ansamblul bisericii „Sf.Nicolae 
– Amaradia (Belivaca)”.         

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
obiectivul „Modernizare instalaţie interioară de încălzire – clădire Primăria 
Municipiului Craiova, racord termic şi sursa de energie termică”, 
str.A.I.Cuza, nr.7.  

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare pentru obiectivul „Modernizare instalaţie 

interioară de încălzire – clădire Primăria Municipiului Craiova, racord termic şi 
sursa de energie termică”, str. A.I.Cuza, nr.7, având următorii indicatori tehnico 
– economici:  

  1. Valoarea totală a investiţiei       -  1.450,442 mii lei (336,654 mii euro) 
 inclusiv TVA (24%)                                                   

           din care: 
  construcţii + montaj (C+M)                    -  936,064 mii lei (217,265 mii euro)                                                   
                                              
            2. Eşalonarea investiţiei : anul I     - 1.450,442 mii lei  
                           INV/C+M 

       3. Durata de execuţie a investiţiei          - 3 luni 
                   (Preţuri 05.07.2010                               1 euro = 4,3084 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.  
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28. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

Municipiului Craiova, la valoarea de 608.615 mii lei, pe anul 2010, conform 
anexelor nr.1-14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (PNL). 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete şi 
abonamente aferente transportului public local de persoane prin curse 
regulate, efectuat de către Regia Autonomă de Transport Craiova, în 
municipiul Craiova. 

D-na Secretar: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În forma modificată pe care am 
prezentat-o în comisia juridică în sensul ca la art. 1 să apară un alineat 2: Tarifele 
pentru biletele şi abonamentele prevăzute la alin.1 intră în vigoare din ianuarie 2011. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Avem mari rezerve în ceea ce priveşte mărirea tarifelor la bilete şi abonemante şi 

strâns legat de acesta este şi punctul următor la care nu vreau să mai intervin. Vom fi 
împotriva acestor măsuri care nu sunt justificate  din punct de vedere economic. După 
părerea mea, lucrând şi eu în cadrul unui agent economic şi care mă confrunt cu aceeaşi 
criză sau cu aceleaşi crize ale guvernanţilor. Ori noi nu putem să punem biruri pe seama 
populaţiei din ce în ce mai mari şi din toate părţile şi nici agenţilor economici care vor 
să trăiască şi să contribuie la bugetul Consiliului local. Mărirea preţului la bilete şi 
abonamente va face să avem un număr de călători mult mai mic decât în prezent şi 
colectarea va fi mai mică, cu certitudine, pentru că oamenii îşi vor alege mersul pe jos 
mai degrabă, decât să circule cu bilete la preţurile acestea, făcând eu singur socoteala, 
atât bugetarii care sunt reduşi ca număr, şi pensionarii că cu preţul biletelor circulând 
într-o lună de la Institut până la piaţă poate să-şi asigure pâinea în acea lună. De aceea, 
voi fi împotriva acestor măsuri la cele două puncte pentru că mărirea TVA-ului  a 
influenţat toţi agenţii economici, dar unii cum pot să procedeze în a micşora preţurile în 
asemenea condiţii, iar alţii să le mărească pe seama celorlalţi care sunt nevoiţi să-şi 
diminueze şi să simtă în buzunar că au mult mai puţini bani decât până acum. 
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          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Este firesc şi normal ca aleşii locali, Instituţia primarului să informeze în mod corect 

şi eficient craiovenii şi în interesul lor. Acest proiect de hotărâre dă posibilitatea 
craiovenilor să beneficieze de bilet la aceeaşi valoare la care cumpără astăzi şi după 
aprobarea acestui proiect de hotărâre. Ne-am oprit la ce a spus dl. Răducănoiu şi am 
găsit o posibilitate pentru cei care circulă în mod curent cu mijloacele de transport în 
comun, să poată beneficia de aceeaşi valoare a biletului în măsura în care îşi cumpără 
un număr de bilete care nu este foarte mare ci 10. Cu siguranţă că dacă un craiovean 
circulă de 10 ori pe lună, eu astăzi îi spun să le cumpere pe toate odată că le va cumpăra 
la acelaşi preţ la care cumpără astăzi. În primul rând pe cine va afecta această mărire? 
Nu pe craioveni care, dacă vor înţelege acest aspect îşi vor da seama că pot să 
beneficieze de aceeaşi valoare a biletului în continuare, ci pe cei care vin în mod 
ocazional în Craiova,  şi călătoresc într-o zi-două de două-trei ori şi care vor lua un bilet 
la 1,7 lei. Reflectarea  măririi TVA în acest bilet este evidentă. Se vorbea de ce nu 
putem să schimbăm, să facem  sau să luăm aceeaşi poziţie pe care o iau diverse 
societăţi comerciale private. Din păcate, de la ora 12 când a intrat în vigoare ordonanţa 
cu majorarea TVA-ului toţi agenţii economici care vindeau combustibil, cu toţii ştim, 
au crescut preţurile cu 5%.  Nu avem o altă sursă concurentă care să ne permită să luăm 
la aceeaşi valoare. Dacă acei agenţi economici şi-ar fi permis să menţină preţurile la 
aceeaşi valoare cu siguranţă că am fi făcut toate eforturile să nu mărim preţurile  
biletelor. De asemenea, cei care vând piese de schimb, cei care vând uleiuri, toţi  au 
văzut efectiv care este mărirea şi ne-am dat seama că este o măsură corectă din punct de 
vedere economic. Pentru toţi craiovenii care vor să cumpere bilet la aceeaşi valoare la 
care cumpără astăzi, îi îndemn să cumpere câte 10 bilete pentru o lună de zile, dacă 
cumpără pe lună sau cel puţin de 10 ori pentru a lua la aceeaşi valoare biletul.   

          Dl. Cherciu: 
          Am rugămintea ca votul să se facă pe amendamentul propus în cele două comisii. 

Este vorba de propunerea făcută în comisia de buget respectiv în comisia juridică de 
modificare a abonamentului de  15 zile, o modificare modică care să permită raportul. 

          Dl. Badea: 
           Am avut discuţii pe acest subiect şi ieri în cadrul comsiiei juridice. Dl. Viceprimar 

chiar a venit cu rugămintea către toţi consilierii, să cerem craiovenilor  să cumpere 
topuri de bilete pentru a merge cu ele, ca să facă, în primul rând economie, iar în al 
doilea rând să facă şi RAT economie din punct de vedere al încasărilor. Eu o să-i rog pe 
cei aproape 1000 de oameni pe care dl. Viceprimar Dincă i-a băgat acum în şomaj, să 
cumpere bilete pentru că biletele sunt mai importabnte decât pâinea şi ajută RAT-ul. 
Este foarte greu să cerem oamenilor să cumpere topuri de bilete pentru transportul în 
comun când ei poate nu au o pâine de pe o zi pe alta. Probabil că dvs. că este greu să 
înţelegeţi asta.  

          Dl. Preşedinte: 
         Supun la vot în forma modificată. Cine este pentru?  

Art.l. (1) Se aprobă modificarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente 
transportului public local de persoane prin curse regulate efectuat, de către 
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Regia Autonomă de Transport Craiova, în municipiul Craiova,  conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Tarifele pentru biletele şi abonamentele prevăzute la alin.1 intră în 

vigoare din ianuarie 2011. 
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2007. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 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 18 voturi pentru şi 8 
voturi împotrivă (Magla, Tudor, Radu Marin Traian, Nedelescu, Răducănoiu, Badea, 
Mincu, Ştefârţă). 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru apă potabilă şi 
canalizare pentru utilizatorii 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.l. Se aprobă modificarea preţurilor/tarifelor pentru apa potabilă şi canalizare pentru 

populaţie şi restul utilizatorilor din municipiul Craiova,  conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2007 referitoare la aprobarea  
tarifelor pentru apa potabilă şi pentru servicii canalizare practicate în municipiul 
Craiova şi a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor racordaţi la 
aducţiunea Izvarna şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.396/2009 . 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Servicii 
Publice şi S.C.Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă şi 1 abţinere (Boboc). 

  
 

31. 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 august 2010. 

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

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

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

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

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

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

32. 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 iunie 2010. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a 
costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna iunie 2010, în valoare de 196.219,31 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.  
 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului(cererea de finanţare) 
referitor la „Realizare pasaj denivelat suprateran peste intersecţia de la km 
0 al municipiului Craiova în vederea preluării traficului auto pe E70, 
respectiv str.Calea Bucureşti – bvd. Nicolae Titulescu”. 

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

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          La şedinţa anterioară o colegă m-a întrebat legat de PID câte proiecte s-au depus, 

câte s-au realizat, luna iulie este prima lună prevăzută în PID în care să depubnem 
primul proiect. Acesta este primul proiect pe care îl depunem, pasajul suprateran, 
proiect care va fi depus la sfârşitul lunii, imediat după ce vom lua  viza de legalitate de 
la prefect. Va fi depusă, cred că  vom depune toate diligenţele ca săptămâna viitoare să 
depunem acest proiect, iar în luna august vom depune minim două proiecte, unul legat 
de reabilitarea a şase bulevarde şi altul legat de reabilitarea a trei străzi mai lungi de aşa 
manieră încât din banii care sunt alocaţi până în 2015, în perioada 2010 – 2011 să 
depunem toate proiectele pe care ni le-am asumat prin PID. 

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

Art.1.  Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) referitor la „Realizare pasaj denivelat 
suprateran peste intersecţia de la km 0 al municipiului Craiova, în vederea 
preluării traficului auto pe E70, respectiv str. Calea Bucureşti – bvd. Nicolae 
Titulescu”, cu valoarea totală de 59.081.772,23 lei, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere”, Domeniu major de intervenţii – Planuri integrate de dezvoltare 
urbană, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cota de cofinanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

- 953.483,53 lei, echivalentul a 226.260 euro, reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 

- 76.316,00 lei, echivalentul a 18.110 euro, reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile neeligibile. 
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- 11.331.279,53 lei, echivalentul a 2.688.897 euro, reprezentând T.V.A., din care:    
- 11.312.963,69 lei, echivalentul a 2.684.550 euro,  reprezentând 
T.V.A. aferente cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la 
bugetul de stat; 
-18.315,84 lei, echivalentul a 4.347 euro, reprezentând T.V.A. aferent 
cheltuielilor neeligibile. 
(1euro=4,2141 lei) 

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului prevăzut la art.1, precum şi resursele financiare 
necesare implementării optime  în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii şi Direcţia Economico - Financiară  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare-
cumpărare a spaţiilor medicale. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În forma modificată pe care am 

prezentat-o şi la comisia juridică în sensul că ea va cuprinde şi elementele privind 
obligaţiile pe care le are consiliul local de a verifica aceste spaţii, respectarea 
obligaţiilor generale şi veniturile de la bugetul local prin această sursă nouă de venit. 
Vă rugasem însă să ne spuneţi la art. 5 dacă aveţi  în vedere să menţinem nivelul ratei 
de referinţă aşa cum este formulat sau cel puţin egal sau un procent peste acestea. Sunt 
variante mai multe pe care dvs. puteaţi să le aveţi în vedere şi noi am solicitat şi la 
comisia juridică să ne spuneţi dacă mergeţi pe această variantă sau sunteţi de acord să 
ţinem cel puţin nivelul acestei rate.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Suntem în vreme de criză, deci măcar să-l menţinem. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu în forma modificată. 
Art.1. Se aprobă modelul contractului de vânzare – cumpărare a spaţiilor medicale, 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze pentru şi în 

numele  Municipiului Craiova contractul de vânzare-cumpărare, să reprezinte 
unitatea administrativ teritorială în faţa notarului public, a Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară în vederea autentificării, înregistrării, intabulării şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
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Art.3 Anual, o comisie formată din 2 reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului 
Craiova, respectiv dl. Ursu Constantin şi dl. Ştefârţă Emilian, supleanţi ai 
comisiei de vânzare a spaţiilor medicale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Craiova nr.33/2008 şi un reprezentant al Colegiului 
Medicilor Dolj, va verifica respectarea obligaţiei generale a cumpărătorului de a 
nu înstrăina, închiria sau folosi imobilul dobândit pentru alte activităţi decât 
scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a activităţii conexe actului 
medical. 

Art.4  Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor afectate, 
proprietate privată a municipiului Craiova, se fac venit la bugetul local, într-un 
cont special şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în 
domeniul sanitar aprobate de Consiliul Local al municipiului Craiova. 

Art.5  Se aprobă rata dobânzii ce urmează a fi percepută în cazul vânzării în rate a 
spaţiilor cu destinaţie cabinete medicale, cel puţin egală cu rata de referinţă 
stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Art.6. 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.  
 
 

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

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

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

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către 
Ungureanu Gabriel şi Ungureanu Mihaela Antoaneta, a unei suprafeţe de 
teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul 
1Mai, la estul proprietăţii nr.64 B, cu destinaţie alee acces. 

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  concesionarea prin negociere directă, către Ungureanu Gabriel şi 

Ungureanu Mihaela Antoaneta, pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de 
teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
24,8 mp., situată în b-dul 1Mai, la estul proprietăţii nr.64 B, cu destinaţia de 
alee acces, identificată 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 încheie, să semneze contractul de concesiune 
şi să îndeplinească formalităţile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu, Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, Ungureanu Gabriel şi Ungureanu Mihaela Antoaneta 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 concesionarea prin negociere directă către 
Ivănescu Liliana Delia a terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat la vestul imobilului din str.Lămâiţei, nr.21, în 
vederea realizării unui loc de joacă pentru copii. 

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  concesionarea prin negociere directă, către Ivănescu Liliana Delia, pe 
o perioadă de 25 de ani, a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 58 mp., situat la vestul imobilului din 
str.Lămâiţei, nr.21, în vederea realizării unui loc de joacă pentru copii, 
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 încheie, să semneze contractul de concesiune 
şi să îndeplinească formalităţile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Godeanu Mihaela. 

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.48421/11.06.2007, având 

ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, în sensul înlocuirii formei de înregistrare 
a concesionarului, din persoană juridică S.C.OMNI MED S.R.L., în persoană 
fizică C.M.I. Dr. Godeanu Mihaela. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Godeanu Mihaela 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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39. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, a unui teren ce aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

Târgurilor  Craiova, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 12811 mp., situat în str.Râului, nr.333 A, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi nr.82/2006 referitoare la darea în administrarea Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

40. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. LUXTEN 
LIGHTING COMPANY S.A.- Sucursala Bucureşti a instalaţiei de iluminat 
arhitectural la biserica „Sfânta Treime” 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 darea în administrare către S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY 

S.A. – Sucursala Bucureşti, a instalaţiei de iluminat arhitectural biserica „Sfânta 
Treime” din municipiul Craiova, având valoarea de inventar de 1493497,70 lei, 
pe perioada valabilităţii contractului nr. 42515/2002.   

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
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Financiară şi S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. – Sucursala 
Bucureşti  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 inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome 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 modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, 
prin majorarea suprafeţei terenului situat în municipiul Craiova, str. Cornului, 
nr.4, de la 83,26 mp. la 121,25mp. 

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

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

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

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

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

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

municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007.  

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după cum 
urmează:  

      a) se modifică elementele de identificare şi valoarea bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova a bunului „platformă gunoi Piaţa 1 Mai”, aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiva, în suprafaţă de 6,17 mp., având 
valoarea de inventar de 1.000 lei.  

                 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi nr.82/2006 
referitoare la darea în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

                Art.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, Direcţia 
Patrimoniu şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.6/2008 referitoare la stabilirea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe domenii de 
activitate. 

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. 
6/2008, în sensul înlocuirii în calitatea de membru în Comisia de Urbanism, 
Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, a d-lui. Ursu Constantin, cu 
d-nul. Giurgiu Sabin. 

        Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.90/2008 referitoare la aprobarea listelor cu 
obiectivele, bunurile de interes public şi privat ale municipiului Craiova şi 
instituţiile publice, la care se efectuează servicii de pază şi la care se pot 
efectua servicii de pază, în baza contractelor de prestări servicii, de către 
Poliţia Comunitară 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.l.  Se aprobă modificarea listei cu obiectivele, bunurile de interes public şi privat 

ale municipiului Craiova la care se efectuează servicii de pază, prin  completare 
cu obiectivele: „Parcul Tineretului” şi Stadionul „Ion Oblemenco”. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.90/2008.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi  Poliţia Comunitară 
Craiova 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.232/2010 referitoare la dezmembrarea terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Tarlaua 53, 
Parcela 575. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea la art. 2 - Sistem de 

management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj””. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu cu modificarea propusă. 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.232/2010 şi va avea următorul conţinut: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 29.07.2010                                                                  51                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

            „Art.2. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Dolj a lotului 
nr.1, identificat la art.1, exclusiv pentru construirea obiectului de investiţii 
“Staţie de sortare şi de compostare” în cadrul proiectului “Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj””. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2010 referitoare la 
dezmembrarea terenului situat în municipiul Craiova, Tarlaua 53, Parcela 575. 

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

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

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 274/2006  şi va avea următorul conţinut: 
 „Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local a proiectului  prevăzut la art. 1, în 
valoare de 3.512.000 lei, eşalonată astfel: 

- 882.000 lei pentru anul 2008 pentru „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră 
a localităţii componente a municipiului Craiova - Popoveni-Alimentare cu apă” 
- 2.630.000 lei  pentru anul 2010 pentru „Alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră a localităţii componente a municipiului Craiova - Popoveni-Canalizare 
menajeră”. 

      Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al  Municipiului Craiova nr. 450/2007 şi îşi încetează 
efectele  Hotărârea Consiliului Local al  Municipiului Craiova nr. 101/2010. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.311/2008 referitoare la aprobarea Proiectului 
(cererea de finanţare) cu titlul „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion 
Central”. 

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

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

311/2008  şi va avea următorul conţinut: 
           „Art.1. Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) „Centrul Multifuncţional 

Craiova – Pavilion Central”, în vederea contractării unei finanţări 
nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 
prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, 
Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de imporţanţă regională şi locală, proiect cu o valoare totală de 
87.446.455,28 lei. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru investiţia „Centrul 
Multifuncţional Craiova – Pavilion Central, rezultaţi în urma elaborării 
devizului general la faza PT prin aplicarea cotei standard a TVA de 24%:  

           1.Valoarea totală a investiţiei                   87.398.694 lei, inclusiv T.V.A.        
                                                                              (20.744.017 Euro) 
              Valoarea (C+M)                                     62.676.217 lei, inclusiv T.V.A   
                                                                    (14.876.155 Euro) 
                          ( 1 Euro =4,2132 lei) 
  Art.3. Cota de co-finanţare a proiectului prevăzut la art.1, va fi asigurată de Consiliul 

Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
- 33.157.133 lei (7.869.822 euro) – contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, 
în procent de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
- 4.893.934 lei (1.161.572 euro) – contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile; 
- 16.238.255,28 (3.854.138 euro) – TVA. 

      ( 1 euro=4,2132 lei) 
Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura cofinanţarea proiectului, 

astfel: 
- 5.095.956,95 lei (1.209.522 euro) – de la bugetul local; 
- 49.193.365,33 lei (11.676.010 euro) – prin contractarea unui credit bancar” 
Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele  Hotărârea Consiliului 
Local al  Municipiului Craiova nr.59/2010. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

49. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.142/2010 şi nr.178/2010 referitoare la aprobarea 
unei măsuri în domeniul  salarizării  personalului din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

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

         Dl. Răducănoiu: 
        Suntem constanţi în poziţia pe care am avut-o referitor la acest subiect. Ce mă 

oripilează însă este faptul că raportul de specialitate este făcut de şeful serviciului 
resurse umane dar n-are nici o semnătură juridică. Este vechea poveste cu nelegalitatea 
acordării stimulentelor  materiale pe o perioadă determinată salariaţilor primăriei 
municipiului Craiova şi folosesc acelaşi cuvânt pe care l-am folosit anterior când a 
venit vorba de  salarii la Club Sportiv Municipal, suplimente simbolice pe perioadă 
determinată şi ca atare vă propun stimaţi colegi să fim împotriva revocării, întrucât şi 
data trecută raportul juridic a demontat toate elementele invocate de Instituţia 
Prefectului ca fiind nelegale acele hotărâri.  
     Dl. Badea: 

          Acest proiect a fost pus pe ordinea de zi de dl. Viceprimar şi tot dumnealui vine şi îl 
retrage deşi rapoartele ne spun că nu are argumente legale să se întâmple acest lucru. 
Vorbeam de consecvenţă. Se cam schimbă de la o zi la alta dânsul. Ar trebui să fie mai 
consecvent. Acest post pe care îl ocupă în momentul actual vremelnic, necesită 
consecvenţă.  

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

Art.1.Se aprobă revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.142/2010 şi nr.178/2010 referitoare la acordarea de suplimente salariale 
funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice de execuţie sau de conducere în 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi Serviciului  
Public Comunitar de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Craiova.  

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei   hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru şi 10 
voturi împotrivă. (PSD + PNL)  

 
         Dl. Consilier Iordache lipseşte din sală. 
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50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire în str. General 
Constantin Argetoianu – zona străzilor General Constantin Argetoianu şi 
Fraţii Goleşti, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime 
P+2+M, cu destinaţia de locuinţe cu spaţiu comercial la parter, în 
municipiul Craiova, str. Fraţii Goleşti, nr.109 B. 

D-na Secretar: 
Aviz negativ la comisia juridică şi la cea de urbanism. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Cel puţin pentru PUZ-uri să adoptăm sistemul de vot nominal pentru că sunt 

persoane care, nu ştiu dacă este vorba despre acest PUZ, dar vor să se îndrepte 
împotriva consiliului în instanţă şi n-ar fi bine să intre toţi în acelaşi litigiu ci doar cei 
care au votat într-un anumit fel.  Vă mulţumesc şi vă rog să procedaţi la votul nominal.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supunem la vot intervenţia d-lui Ştefârţă de a vota prin vot nominal. Cine este 

pentru? Votat cu 10 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă.   
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
          Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 10 voturi pentru, 14 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere (Cherciu). 
   

 
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire în zona străzilor 
Sărarilor, Mirceşti, Henri Coandă şi Calea Bucureşti, în vederea construirii 
unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+M, cu destinaţia de farmacie, 
centru de diagnostic şi tratament medical, în municipiul Craiova, 
str.Sărarilor, nr.28 J. 

D-na Secretar: 
Aviz negativ la comisia juridică şi de urbanism.  

          Dl. Marinescu Nicolae: 
          Aş vrea să îl rog pe dl. Viceprimar Dincă şi sper să fie şi consensul colegilor ca să 

solicităm serviciului arhitectului şef o implicare cât mai mare în ceea ce priveşte 
explicitarea introducerii sau neintroducerii acestor docuemnte pentru votul consiliului 
pentru că ele presupun  chestiuni de natură tehnică care ţin şi de aspectul juridic pe care 
eu ca şi consilier, ca şi dvs. de altfel, nu avem nici o competenţă să le contestăm sau să 
le aprobăm. Prevede că n-are voie la nu ştiu câţi metri de reţeaua de înaltă tensiune. 
Habar n-am dacă este sau nu este poziţionat în felul acesta şi nici dvs. nu ştiţi şi pentru 
că iată, sunt voci care spun că se duc în instanţă, eu n-am ce să caut în instanţă pentru o 
problemă de această natură fiindcă nu sunt specialist în treaba asta, nimeni nu ne-a ales 
dinte locuitorii Craiovei în consiliu pentru că am fi specialişti în drept sau în urbanism. 
Noi votăm aici chestiuni care ţin de oportunitate, de viziunea privind dezvoltarea 
oraşului şi nicidecum chestiuni care îmbracă aspecte tehnice dar care sunt implicate în 
aceste chestiuni de PUZ. Am profitat de acest punct nu pentru că aici era ceva special 
de spus ci pentru a ridica o problemă de principiu care cred că este normal să o 
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reglementăm într-un fel în care să putem face ceea ce este de datoria noastră să facem 
firesc. Până la urmă toate aceste documente  poartă sau trebuie să poarte un aviz de 
legalitate şi în principal chestiunea de legalitate pe care o semnează o persoană 
calificată cred că este în răspunderea acelei persoane, în primul rând. Nimeni dintre noi 
nu este super specialist în justiţie, chiar dacă avem vreo doi care sunt specialişti, restul, 
am unele rezerve. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Propunerea dvs. este binevenită, aceeaşi propunere a fost şi la comisia juridică. Vis a 

vis de oportunitate, aceeaşi problemă s-a ridicat şi la comisia juridică, ce trebuie să 
spunem noi pe acolo pe la urbanism, noi ar trebui să spunem dacă avem raporte 
favorabile sau nu. Şi-au asumat ei toată răspunderea, noi ce să mai facem. Beneficiem 
şi de serviciile d-lui Ştefârţă care este arhitect cu siguranţă că ne dă toate explicaţiile 
corect, şi dl. Diaconescu şi am întrebat la comisia juridică dacă nu este oportun să ne 
gândim că celor din blocul deja construit li se ia lumina. Nu este oportun să ne gândim 
că acolo unde se construieşte un bloc sau mai mult, un hotel se cam ştrangulează 
circulaţia? Nu este oportun să ne gândim că acolo unde ar putea fi un spaţiu verde că 
aşa scrie prin PUG se construieşte un bloc? Nu este oportun ca acolo unde există o alee  
să menţinem acea alee şi nu să i-o concesionăm unei persoane care n-are cale de acces?   
Eu personal am spus că acea comisie de urbanism ar trebui să le explicăm foarte clar  
celor care fac PUZ , dar şi celor care beneficiază şi care, în primă fază sunt novici, că 
nu au de unde să ştie regulile de urbanism, că nu se poate construi oricum, oricând şi 
oriunde prin oraşul ăsta şi aceste reguli trebuie să le păstrăm cu stricteţe. O regulă 
simplă, între clădirea care se construieşte şi clădirea care există trebuie să existe o 
distanţă, adică înălţimea clădirii care există. Ne uităm la cifre, nu ne uităm în altă parte. 
Putem fi mai toleranţi să spunem că are 12,30, ar trebui să aibă 13,10. Sunt 80 cm, dar 
cei care stau în blocul care există, au geamurile acolo? Cum facem?  Trebuie să facem 
un studiu de însorire. Şi ce trebuie să scrie în studiul de însorire?  Că în cea mai scurtă 
zi din an trebuie să aibă 1,5 h de lumină. Câţi dintre dvs. aţi vrea să beneficiaţi de 
efectele acestui studiu? Atunci ne întrebăm dacă este oportun. Sunt nişte chestiuni 
minore , dar absolut de bun simţ pentru toată lumea şi absolut palpabile pentru toată 
lumea. Vedem blocuri puse pe trotuar, vedem blocuri între blocuri şi noi suntem cei 
care le băgăm între blocuri. Dacă nu le băgăm bine, mai băgăm încă un rând de case 
lângă blocurile alea. Am constatat peste tot chestia asta. Aţi văzut că în Bucureşti s-a 
făcut un bloc iar persoana respectivă nu mai poate să deschidă geamul. Regulile trebuie 
respectate, dar oportunitatea? Noi ne luăm de reguli. Poate că doi centrimetri îi spunem 
unuia că nu-i are, dar având în vedere că este calcan şi nu ia lumina la nimeni, având în 
vedere că este zonă deschisăCând bagi blocuri între blocuri, vreau să vă gândiţi fiecare 
dintre dvs. dacă este oportun.  

          Dl. Vasile: 
          În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism nu este prima dată când aud că n-

avem specialişti. Urbanismul înseamnă legi, reguli şi regulamente. Cine este în stare să 
citească poate face parte din comisia de urbanism. Nu discutăm rezistenţa structurii 
unei clădiri. Ne uităm pe nişte legi. Dacă dăm aviz negativ le dăm pentru că există un 
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studiu de însorire , un regulament cu privire la diminuarea numărului de parcare. Eu vă 
spun fiţi atenţi ce votaţi să nu votăm ceva ilegal. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Referitor la ce spunea dl. Marinescu şi dl. Dincă simplul fapt de a învăţa nişte reguli 

de urbanism nu ne fac urbanişti. Dacă credeţi că învăţând acele 3 reguli sunteţi 
urbanişti, vă sfătuiesc să vă înscrieţi în registrul urbanisştilor. Dacă nu avem încredere 
în raportul pe care îl întocmeşte arhitectul şef, că nu avem încredere. Noi nu prea dăm 
multe parale pe acest om. Dacă nu dăm prea mulţi bani pe aceste rapoarte şi pe raportul 
juridic pe care compartimentul juridic îl face şi avem destule reguli să decidem asupra 
destinelor unor oameni care funcţie de decizia noastră vor construi sau nu. Noi nu ne 
dăm seama că decidem asupra vieţii unor oameni. Instituiţi o comisie tehnică. Este 
formată din specialişti, oameni cu pregătire în domeniu. Sunt arhitecţi, sunt ingineri 
sunt sociologi. Nu costă nici un ban şi veţi avea o oglindă asupra a ceea ce votaţi mult 
mai fidelă. 

          Dl. Magla: 
          N-aş fi vrut să intervin dar cred că este cazul să ne limpezim pentru totdeauna. Când 

ne convine să spunem că nu ascultăm specialiştii în domeniu. Când nu ne convine nu 
trebuie să fii specialist. Fiecare deţine un vot individual. Restul n-avem nevoie nici de 
traducători, nici de oameni care să ne explice. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Am reţinut două jigniri până acum din partea colegilor. Este clar să apară elemente 

de negativism din partea colegilor care se simt vizaţi. Unul dintre colegi număra cifre 
legate de proiectele de urbanism. Eu rămân elegant şi le cer colegilor mei să rămână în 
aceeaşi notă. Rugămintea mea este să luăm act de ceea ce a spus dl. Magla şi fiecare dă 
un vot în cunoştinţă de cauză. Aceste proiecte de urbanism ar trebui să arate altfel.  În 
comisie au avut loc discuţii de bun simţ. Fiecare consilier are dreptul la informare 
totală. Noi votăm un proiect pe care poate omul acela nu l-a făcut. Nu se poate imprima 
că nu se poate xeroxa.  A fost o comisie tehnică şi vedeţi proiectele care sunt puse în 
operă cu inconveniente mari. Aţi avut proiecte puse pe ordinea de zi şi am avut discuţii 
şi cu dl. Arhitect. Cum le justificăm acelor oameni că le luăm lumina şi le lăsăm doar 6 
m? Dacă am şti câţi dntre noi mai citim legea sau nu e o chestiune facultativă. 

          Dl. Giurgiu: 
          Dacă vrem să discutăm despre punctul acesta n-ar trebui să fie pe ordinea de zi. 

Suntem la o şedinţă publică, cine vrea să vadă, să vină în sală. 
          Dl. Cherciu: 
          Suntem de acord cu ce spune dl. Ştefârţă că profesioniştii trebuie să decidă.  Oraşul 

nostru este presărat de câteva imobile care au avut viza profesioniştilor, dacă punem la 
îndoială buna credinţă. Sunt imobile fără locuri de parcare, banul a făcut să avem 
imobile în Craiova urâte, străzi gâtuite. Am purta discuţii legate de profesionalism. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre a fost 

respins fiind votat cu 9 voturi pentru, 15 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
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52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconversie funcţională din construcţii cu destinaţie industrială în 
construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale şi servicii – Electroputere 
Shoping Center, în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.144. 

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

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Avem un proiect în care vreau să vorbească specialiştii şi să-şi asume întreaga 

responsabilitate. Eu pe acest proiect am insistat în ultima clipă să se facă. A fost un 
proiect făcut de dl. Ştefârţă şi aştept să ne dea câteva detalii. Firma dânsului a făcut 
proiectul respectiv.  

          Dl. Ştefârţă: 
          Am apreciat din primul moment modul în care v-aţi implicat în rezolvarea acestui 

proiect. Aţi făcut cu bună credinţă. Craiovenii nu pot să aibă decât o poziţie pozitivă. 
Este vorba despre o reconvertire a unie hale industriale în clădire de tip mall. Nu se va 
demola se for face recompartimentări, se va utila se vor prevede instalaţiile respective 
şi va funcţiona ca un centru comercial. Accesul este asigurat separat de cel pentru 
vehicule grele. S-a avut în vedere să ajutăm această unitate în sensul că trebuie să se 
asigure o modalitate de aprovizionare şi de-a funcţiona. Acest proiect a reuşit să separe 
domeniul public de cel al accesului autovehiculelor grele. A asigurat toate facilităţile de 
parcare şi a asigurat 2 accesuri pentru marfă.  

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reconversie funcţională din 
construcţii cu destinaţie industrială în construcţii cu destinaţia de spaţii 
comerciale şi servicii – Electroputere Shoping Center, în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, nr.144, 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). 

 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la reconsiderare configuraţie urbană funcţională şi structura volumetrică, 
în zona str. General Dr. Ion Cernătescu şi str. General Argetoianu, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime D+P+1, în municipiul 
Craiova, str. General Dr. Ion Cernătescu, nr.18 A. 

D-na Secretar: 
Aviz de nelegalitate la comisia juridică şi de urbanism. 

         Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 9 voturi pentru, 13 voturi împotrivă 
şi 3 abţineri. 
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54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la revizuirea reglementărilor funcţionale şi a indicilor în condiţiile existente, 
fără modificarea tramei stradale a zonei str. Calea Severinului – 
str.Toporaşi, în vederea construirii unui service şi depozit pentru maşini şi 
utilaje electrice - parter, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.18 
D. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la revizuirea reglementărilor 
funcţionale şi a indicilor în condiţiile existente, fără modificarea tramei stradale 
a zonei str. Calea Severinului – str.Toporaşi, în vederea construirii unui service 
şi depozit pentru maşini şi utilaje electrice - parter, în municipiul Craiova, str. 
Calea Severinului, nr.18 D, 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 reconsiderare configuraţie urbană, funcţională şi structura volumetrică, 
zona străzilor Alexandru cel Bun, Elena Teodorini şi Câmpia Islaz, în 
vederea construirii unui centru de dezvoltare pentru întreprinderi mici, cu 
destinaţia de prestări servicii pentru populaţie, cu regim de înălţime 
S+P+4E, în municipiul Craiova, str.Alexandru cel Bun, nr.34. 

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

          Dl. Albăstroiu: 
          Cum am spus şi la comisia juridică în zonă se află numai case până la etajul 1. O 

singură locuinţă este pâă la nivelul 3, iar aceasta este de 4 etaje. Eu mă abţin. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reconsiderare configuraţie urbană, 
funcţională şi structura volumetrică, zona străzilor Alexandru cel Bun, Elena 
Teodorini şi Câmpia Islaz, în vederea construirii unui centru de dezvoltare 
pentru întreprinderi mici, cu destinaţia de prestări servicii pentru populaţie, cu 
regim de înălţime S+P+4E, în municipiul Craiova, str. Alexandru cel Bun, 
nr.34, 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. 
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 3 
abţineri (Iordache, Albăstroiu, Cherciu)  
 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiunii 
şi regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General aprobat şi a 
condiţiilor existente în zonă, în vederea construirii unui imobil, cu regim de 
înălţime S+P+5, cu destinaţia de locuinţe colective, în municipiul Craiova, 
str. Dr. Victor Papillian, nr.2 B. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Îl retrag de pe ordinea de zi. 

 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii, în condiţiile respectării 
destinaţiei şi regimului de înălţime, conform Planului Urbanistic General 
aprobat, în zona str. George Enescu, cu str. Tufănele, în vederea amplasării 
unei construcţii metalice provizorie, cu destinaţia de spălătorie auto, în 
municipiul Craiova, str. George Enescu, nr.69 A. 

D-na Secretar: 
Aviz negativ la comisiile juridică şi de urbanism. 
Proiectul de hotărâre a fost respins fiind votat cu 4 voturi pentru, 15 voturi 

împotrivă şi 5 abţineri.  
 
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevedrilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii, în zona str. Vasile Alecsandri – str. Buciumului, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, 
str. Vasile Alecsandri, nr.103. 

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 prevedrilor Planului Urbanistic General privind 
trama stradală şi aliniamente construcţii, în zona str. Vasile Alecsandri – str. 
Buciumului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr.103, 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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59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la reglementarea  construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate 
anterior, reconsiderare configuraţie urbană structură volumetrică şi 
funcţiune imobil în str.Caracal, în vederea construirii unui imobil, cu regim 
de înălţime de la S+P+ 4, cu destinaţia de spaţiu comercial la parter şi 
locuinţe la etaj, în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.79 B. 

D-na Secretar: 
Aviz negativ la comisia juridică. Proiectul de hotărâre a fost modificat. S-au făcut 

modificările şi s-a adus la dosar. Aveţi forma modificată pe care o supunem la vot.  
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
     Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.47/2009 care va avea următorul conţinut:  
   Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la reglementarea  construirii în 

condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, reconsiderare configuraţie urbană 
structură volumetrică şi funcţiune imobil în str. Caracal, în vederea construirii 
unui imobil, cu regim de înălţime de la S+P+4, cu destinaţia de spaţiu comercial 
la parter şi locuinţe la etaje, în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.79 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 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă). 
 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General zona străzilor Înfrăţirii şi Nanterre, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1E-M, cu destinaţia de 
locuinţă, în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii,  nr.19. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În forma P + 1.  

          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 zona 
străzilor Înfrăţirii şi Nanterre, în vederea construirii unui imobil, cu regim de 
înălţime P+1, cu destinaţia de locuinţă, în municipiul Craiova, str. Înfrăţirii,  
nr.19 , 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. 
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ştefârţă). 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru 
acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova. 

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

          Dl. Marinescu: 
          Am propus în comisia pentru cultură şi am înţeles şi din discuţiile cu dl. Magla că a 

fost de acord. La punctul 13 să facem o modificare. Punctele de la b, c, d, e să fie 
mutate la drepturi şi la punctul 13 să rămână numai cele două.  Mă refer la punctul 
referitor la îndatoriri. Ultimul punct se referă la îndatorirea de-a face imagine oraşului. 
Celelalte sunt nişte prevederi bune dar care ar fi mai firesc să nu le pună la obligaţii. Nu 
cred că trebuie să resimtă chestiunea aceasta ca pe o obligaţie. Sau să facă propuneri. 
Nu trebuie să se simtă obligaţi să facă propuneri în consiliul local dar pot să prezinte un 
punct de vedere în faţa consiliului local. Dacă dl. Magla este de acord  bine, dacă nu, eu 
asta am propus. 

          Dl. Magla: 
          Aţi făcut o precizare corectă , sunt un om deschis şi accept să facem aşa cum aţi 

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

 Art.1       Se aprobă Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare” al municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2   Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 49/1998, precum şi ale Hotărârii 
nr.82/1995. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Serviciul Imagine, Relaţii internaţionale, Purtător 
Cuvânt şi Redacţie Ziar şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu” vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

        
     
           Dl. Preşedinte: 
          Înainte de a trece la punctul de întrebări şi interpelări comisia de validare să se 

constituie şi să distribuie buletinele de vot pentru cele două puncte prin care se votează 
prin vot secret. Cine este pentru a se retrage comisia de validare şi a-şi alege 
preşedintele? Votat cu unanimitate de voturi. 

           Vreau să fac o remarcă către comisia de validare. Vă rog să distribuiţi buletinele de 
vot dacă este posibil. Citiţi procesul verbal. 
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          Dl. Gîdăr: 
          Proces-verbal încheiat astăzi 20.07.2010 cu ocazia alegerii preşedintelui comisiei de 

validare în urma înregistrării demisiei d-nei consilier Tiribeja Aurora. Dl. Consilier 
Răducănoiu Constantin propune pe dl. Albăstroiu Gheorghe. Dl. Consilier Gîdăr 
Alexandru propune pe dl. Consilier Ţui Niuri Radu.  Se supune la vot şi se obţine 
următorul rezultat: Albăstroiu Gheorghe -  1 vot pentru, 3 voturi împotrivă, 1 abţinere, 
Ţui Niuri – 4 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 0 abţineri.  Prin urmare, dl. Ţui Niuri este 
ales preşedinte al comisiei de validare.   

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Constat că şi de data asta, după 2 ani şi jumătate este aceeaşi strategie. Noi suntem 

colegi nu numai c culoarea politică, suntem colegi şi de suflet între noi aşa că dacă, de 
regulă, hotărâm ceva şi suntem trup şi suflet pentru hotărârea aceea, o menţinem. Asta 
pentru ceilalţi colegi, să ţină minte pentru viitor.     

           
62. Întrebări şi interpelări. 

      Dl. Badea: 
     În ultimele săptămâni mi s-a pus de către mai mulţi cetăţeni aceeaşi întrebare. Sunt 
sigur că aceeaşi întrebare v-au pus-o şi dvs. Ea vizează deconectarea de la sistemul de 
termoficare. Este o problemă stringentă a celor care doresc să facă acest lucru şi care, 
din nefericire, se lovesc foarte mult de imposibilitatea de a  face acest lucru. O să le 
răspund în câteva cuvinte după ceea ce am hotărât să extrag din ceea ce avem noi ca 
hotărâri şi lege. În şedinţa ordinară din  29.10.2009 prin HCL 459 s-a aprobat studiul de 
fezabilitate referitor la stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Craiova. În 
lucrare s-a propus stabilirea zonelor unitare de încălzire conform programului 
„termoficare 2006 – 2015, căldură şi comfort. ” avându-se în vedere prevederile Legii 
nr. 325/2006, legea serviciului public de alimentare cu energie termică. Aceasta 
precizează la art. 3 lit. G ca principiu şi obliectiv un condiminiu în sistem de încălzire 
astfel încât, treptat, fiecare condiminiu să aibă o singură sursă de alimentare cu energie 
termică, iar la art. 5 alin. 37 este definită zona unitară de încălzire ca fiind „un areal 
geografic aparţinând unei unităţi administrativ teritoriale în interiorul căreia se poate 
promova o singură soluţie de încălzire.” Zonele unitare de încălzire sunt exclusive 
pentru încălzirea prin sistemul centralizat în care nu sunt admise debranşările. În 
municipiul Craiova zonele unitare de încălzire s-au stabilit în funcţie de branşările de la 
sistemul centralizat. Astfel că arealul, zona deservită de oricare punct sau centrală 
termică să fie considerată în zona unitară de încălzire, condominiile care au o rată de 
debranşare a lor până la data aprobării stadiului de până la 25% inclusiv. Deci în 
condominiile care  au debranşări peste 25% conform studiului aprobat prin HCL 
459/2009  sunt permise în continuare aceste debranşări.  Cu toate acestea, toţi cetăţenii 
interesaţi de acest lucru au primit răspuns atât de la primărie cât şi de la termoficare  că 
nu este posibil să se facă, fără a li se da explicaţii. Eu întreb de ce nu se dau explicaţiile 
respective.  Totodată în studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 459/2009 ni se spune 
în cadrul variantei a care a şi fost aleasă că în Craiova s-au identificat 104 zone unitare 
de încălzire arondate punctelor termice şi 43 de zone unitare de încălzire arondate 
centrelor termice. Nu se regăseşte însă în nici o anexă situaţia nominală a acestora. De 
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ce? Ar trebui să se facă acest lucru. Cetăţenii interesaţi nu sunt informaţi cu condiţiile 
ce se pot face pentru a se debranşa. Trebuie să aibă loc o informare a cetăţeanului vis a 
vis de posibilitatea de debranşare cât mai clară, dacă doreşte, pentru că foarte mulţi se 
lovesc de această problemă şi întrebările care ni se pun nouă sunt de ce nu le dă voie să 
se debranşeze? Cer răspuns scris. 
     Dl. Magla: 
     Sunt nevoit să încep cu preambulul pe care dorisem să-l fac la începutul şedinţei şi 
facem un simplu calcul matematic. Ne aflăm în şedinţă de două ore efectiv. Sunt 12 
colegi înscrişi ori cinci minute fiecare după regulament, sunt 60 de minute, deci încă o 
oră.  În contextul acesta şedinţa ar fi durat trei ore, cu toate cele 68 de puncte de pe 
ordinea de zi.  Deci nu era cu nimic deosebită faţă de una din şedinţele normale, poate 
să zicem un pic mai laborioasă, deci nu se justifica  sub nici o formă translatarea acestui 
punct de întrebări şi interpelări, numărul unu în ordinea şi în programarea normală a 
oricărei şedinţe, tocmai şi la sfârşit. Şi v-aş ruga în condiţiile acestea pe procedură 
normală, să nu mai discutăm despre maniera suntem 15, supunem la vot şi facem ca noi 
că pe aceeaşi discuţie ducând lucrurile spre derizoriu, putem să mutăm punctul 27 la 
poziţia 12,  poziţia 9 la poziţia 44 şi cred că sunt foarte coerent în ceea ce vă spun 
acum. Acum intru în cele ce vroiam să vă zic.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Eu îmi retrag luarea de cuvânt la interpelare pe care voiam să o fac şi o voi depune 
în  scris.   
     Dl. Magla: 
     O să încep cu lucrurile mai puţin complicate, terminând cu cele cu încărcătură mai 
mare, să le spunem aşa. În ultimul timp, şi eu nu contest chestiunea asta, pot să apară, 
într-adevăr chestiuni imperative, necesare, peste ordinea de zi. De fiecare dată însă, 
procedura fiind aceeaşi, ele se aduc cu puţin timp înainte de începerea şedinţelor de 
comisie sau, uneori, chiar de plen, nu cred că ar fi cu nimic incomod ca aceste materiale 
să fie din nou puse într-un interval foarte scurt de 10-15 minute pe stick-ul de şedinţă 
sau, pur şi simplu, când se poate şi este timp, pe internet unde este accesul şi fiecare 
poate consulta. Să nu mai venim de fiecare dată să consumăm realmente şi timp şi 
topuri de hârtie ca să facem cele două sau trei puncte. Să nu facem din nou ceea ce am  
evitat, plasa plină de hârtii.     
     Avem aici o bucăţică, nu cred că are mai mult de 30 de metri de stradă exact în faţa 
sediului primăriei. De o bună bucată de vreme discuţii peste discuţii şi probleme legate 
de cei de la Poliţia Rutieră, cum că acesta ar fi sens de circulaţie şi dacă un om de aici, 
spre exemplu, are maşina la colţul dinspre Prefectură şi vrea în mod normal scoţând-o 
din parcare, să plece pe strada din faţa Prefecturii, Consiliului Judeţean, îl opreşte 
poliţia şi îi ia carnetul că a mers pe contrasens. La fel dacă este ceva legat dintre partea 
asta spre Casa Albă. Ambele, şi intrarea şi ieşirea, sunt totuşi obturate. Această aşa zis 
bandă este de fapt, un refugiu sau un spaţiu suplimentar pentru manevrele efectuate în 
parcare.  Întrucât avem comisie mixtă cu cei de la Poliţia Rutieră, vă rog frumos să-i 
chemaţi aici, explicaţi fenomenul şi să facă marcaje de refugiu sau ce trebuie şi 
terminăm o dată cu acest bâlci, această porcărie de a sta din când în când să pândeşti 
lumea să dai sancţiuni absolut aberante, este sau nu este sens de circulaţie.  
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     A treia chestiune. Este lesne de observat cu ochiul liber că staţiile de taxi sunt 
supraaglomerate. În mod normal ele având un număr de locuri, taximetriştii care 
dublează sau triplează ar trebui sancţionaţi, goniţi de acolo, ş.a.m.d. Pe de altă parte 
însă, dacă privim obiectiv şi corect lucrurile, oamenii aceia nu exercită activităţi ilegale 
pentru că spre practicarea taximetriei au fost obligaţi şi au obţinut nişte avize şi nişte 
documentaţii în baza cărora lucrează legal. Dacă primăria le-a dat autorizaţii la 2000, 
dar de fapt staţiile de parcare nu au decât 500 locuri, ceilalţi 1500 ce să facă, să-şi pună 
maşinile în pom?  Analizaţi atunci. Poate când s-au dat atâtea autorizaţii n-a fost cea 
mai înţeleaptă decizie, dacă nu avem eliberate 2000, sau 3000, sau 10000 de autorizaţii, 
hai să le creem condiţii oamenilor cărora le-am dat legal aceste autorizaţii, să-şi şi 
desfăşoare în condiţii civilizate activitatea. Nu mereu ambuteiaje, scandaluri, circuri şi 
tot ce doriţi. 
     Închei cu o chestie patrimonială. Ştim cu toţii că avem obligaţia legală, în primul 
rând, morală, în egală măsură, să conservăm, să protejăm, să reabilităm tot ceea ce 
înseamnă patrimoniul Primăriei craiova. După toată ştiinţa noastră foarte clară, în 
patrimoniul primăriei se află şi stadionul Ion Oblemenco. Vă propun o chestie normală 
şi de bun simţ cu asentimentul colegilor, nu fac absolut nici un fel de conotaţie 
subsidiară, să facem pur şi simplu, un program de reabilitare a acestui obiectiv 
patrimonial al nostru. Pornind de la chestiile normale şi simple de curăţenie, de 
defrişare la ierburi că te mănâncă şerpii acolo, până la treburi normale de vopsea sau  
nu reparaţii aşa zis capitale cu regim de investiţii ş.a.m.d., mult discutate şi cu probleme 
ridicate.  Respectiv ca în faza a doua când partea legislativă va permite investiţiile de 
punere în perfectă stare de funcţionare a arenei, să facem şi acest lucru. Dar nu putem 
să discutăm în contradictoriu şi să dăm decât declaraţii de susţinere, iar în realitate să 
nu facem absolut nimic. Repet, o pun ca pe o problemă patrimonială egală în 
valabilitate cu orice fel de altă problemă patrimonială a municipiului Craiova.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de punctele de peste ordinea de zi şi de prezentarea lor cât mai rapidă, este 
absolut corect, aceeaşi poziţie a dvs. în acelaşi timp le atrag şi atenţia colegilor să se 
ocupe mult mai operativ de aceste aspecte, mai ales că astăzi erau nişte puncte peste 
ordinea de zi care nu necesitau foarte multă muncă din partea lor. 
     La reevaluarea staţiilor taxi, aşa este sunt aproximativ 2000 de autorizaţii, pe zi ce 
trece numărul lor se reduce pentru că avem o legislaţie care ne impune să avem un 
număr de autorizaţii taxi raportate la numărul de locuitori ai oraşului. Noi avem de 
aproximativ un an de zile un proiect pentru că, fără parcări subterane sau supraterane, 
indiferent cine ar ocupa această funcţie n-ar avea o baghetă magică. Avem un studiu de 
fezabilitate, am scos o dată la licitaţie parcarea subterană, avem propuneri din nou, am 
aşteptat să vedem cum merg şi construcţiile în lume şi prin Europa, o să scoatem din 
nou la licitaţie o parcare subterană la parcul din spatele Teatrului Naţional. Repet, 
subterană, fără a afecta nici măcar 1% tot parcul care există acolo, iar în felul acesta 
degrevăm una – două parcări publice şi putem face staţii de taxi, mai ales că tensiunea 
este în centrul oraşului şi nu pe la periferii.   
     Parcarea din faţa primăriei - poliţia o consideră sens de mers. O să discutăm cu cei 
de la poliţie în comisia de specialitate. Cred că d-na directoare de la servicii publice şi-a 
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notat acest lucru, de aşa manieră încât să facem acolo o semnalizare, un marcaj că este 
fie locul de ieşire din parcare şi atunci nu se mai aplică o sancţiune, dar, repet, să 
vedem care este poziţia lor legată de regulile de circulaţie. Noi avem tot interesul să 
facem acest lucru pentru a decongestiona circulaţia acolo.  Am înţeles, doar că Poliţia 
Rutieră stabileşte regulile din păcate. Le stabilim împreună doar că ei sunt cei care  dau 
avizul, nu noi. Adică am putea să luăm printr-un act administrativ această hotărâre, dar 
nu putem. Putem să le propunem, putem să le cerem, şi ulterior, să avem o soluţie în 
acest sens.   
     Stadionul Ion Oblemenco, ţin minte că şi acum o lună chiar preşedintele de şedinţă 
dl. Mincu, punea în discuţie starea stadionului respectiv. Eu vă mai informez încă o 
dată că avem pe rol două dosare, unul legat de posibilitatea de a intra din nou în posesia 
stadionului pentru că el este folosit în continuare de cei de la Universitatea Craiova şi 
este în litigiu. Pe de altă parte, solicită un drept de retenţie asupra  stadionului pentru 
investiţia făcută acolo, iar într-o asemenea situaţie numai în urma unei înţelegeri cu ei o 
să  intervenim, putem să intervenim, pentru că atunci pot apărea tot felul de  plângeri, 
având în vedere că sunt în posesia imobilului şi că, pentru a evita orice fel de tensiuni, o 
să avem un schimb de documente cu dumnealor. În măsura în care ne vor permite 
accesul în stadion, vom intra şi îl vom curăţa. Repet, atâta timp cât un chiriaş sau un 
concesionar care nu a părăsit un imobil, este considerat în continuare posesorul lui. 
Dacă ne încuviinţează acest lucru, vom intra şi vom face curăţenie, aşa cum aţi spus 
dvs., sunt chestii de bun simţ pe care putem să le facem. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Am ridicat şi ieri la comisie o problemă şi insist, adresându-vă rugămintea să vă 
preocupaţi , să vă aplecaţi cu mai multă atenţie, ştiu că sunt multe probleme de 
rezolvat, dar şi aceasta este foarte importantă, referitor la Poliţia Comunitară, referitor 
la oamenii care sunt disponibilizaţi, peste 200.  Şi am zis să vă aplecaţi cu mai multă 
atenţie şi cu specialiştii, cu colegii dvs. din primărie şi cu sprijinul d-lui director de la 
Poliţia Comunitară, fiind un precedent, înţeleg, la Târgu Jiu, privind înfiinţarea unei 
entităţi din cei disponibilizaţi, care să-şi desfăşoare activitatea sub egida Consiliului 
Local. Nu insist cu argumente, dvs. aţi priceput despre ce este vorba, dar repet, vă rog 
respectuos, găsiţi soluţiile ca după aceea să  ni le propuneţi în plen, să le rezolvăm. 
     A doua problemă se referă la preluarea cinematografelor. Noi am adoptat o hotărâre 
prin care am luat două cinematografe şi grădina de vară. Atunci a rămas în discuţie că 
vom face demersurile pentru preluarea şi  a Cinematografului Patria ai cărui stăpâni nu 
vroiau să-l dea pentru că avea rezultate economice pe plus, foarte bune. Am înţeles că 
nici cele două cinematografe şi grădina respectivă n-au fost preluate invocându-se un 
motiv pueril, că o să facem demersuri şi n-o să vi le mai dăm. Nu ştiu dacă informaţia 
este corectă, dar cred că ar trebui să insistăm, legea este de partea noastră. Să insistăm 
şi pentru acestea ca să fie preluate, dar şi pentru cinematograful Patria. Vă mulţumesc. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Discuţia legată de Poliţia Comunitară cu dl. Răducănoiu, am epuizat-o  ieri la 
comisia juridică în sensul că ne-am prezentat punctele de vedere. Sunt deschis la 
asemenea forme de organizare, mai ales în perioada în care lumea devine din ce în ce 
mai mercantilă. În primul rând cu directorul de la Poliţia Comunitară, cu dl. Director 
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economic şi cu d-na secretară şi cu dl. Director de la juridic, şi din punct de vedere 
juridic şi din punct de vedere economic, pentru că o societate comercială presupune în 
prima fază cel puţin, un efort din partea consiliului local suficient de mare. Aceşti 
agenţi de pază  vor trebui echipaţi corespunzător, vor trebui să primească avizul din 
nou, aşa încât la momentul constituirii va trebui să avem o sumă suficient de mare 
pentru a constitui capitalul social. Vom vedea care sunt sursele, câţi oameni am putea 
să preluăm cu aceste resurse de la Poliţia Comunitară, de aşa manieră încât să putem să 
salvăm nişte locuri de muncă.  Dezavantajul este, după ce am făcut această societate, să 
dea Dumnezeu să o facem, că ei intră pe piaţa liberă în concurenţă. Eu ieri, după 
comisia juridică, m-am uitat mai atent, am spus aceşti oameni fiind societatea noastră, 
putem să le dăm să păzească toate obiectivele noastre. Această societate comercială 
trebuie să respecte aceleaşi reguli şi noi trebuie să respectăm aceleaşi reguli ale 
achiziţiilor publice aşa încât trebuie s-o facem suficient de puternică să câştige acest 
serviciu. 
     Legat de preluarea cinematografelor, cred că până la şedinţa de luna viitoare vom 
avea un răspuns ferm pentru că atitudinea lor a fost să bage capul între urechi şi să nu 
spună nimic. Voi avea o întâlnire la Bucureşti la minister, de aşa manieră încât să 
tranşăm lucrurile foarte clar şi luna viitoare vă voi informa efectiv în primul rând 
despre  cinematografe şi despre grădina pe care am preluat-o, şi în al doilea rând despre 
cinematograful Patria pentru care cred că trebuie să ne luptăm un pic mai mult şi ne 
vom lupta. 
     Dl. Pîrvuleasa: 
     Câteva probleme, aveam mai multe de spus, dar, din criză de timp o să mă refer la 
doar trei probleme. Este vorba şi mi-a parvenit în timpul şedinţei rezultatul interpelării 
mele din şedinţa de data trecută privind acel tronson de drum din Rovine II de la 
Troaca. Se pare că există o undă de speranţă. Rugămintea mea ar fi să-i acordăm atenţia 
cuvenită având în vedere şi cele două rectificări care urmează, fiindcă dacă mai fac o 
interpelare devin agasant şi n-aş vrea. 
     În ordinea priorităţilor, este vorba de drum, şi apă şi canal. Cred că drumul în primul 
rând este prioritar, după aceea alimentarea cu apă şi lăsăm la final, dacă mai există 
fonduri, şi canalul.  
     O altă problemă este problema pieţei centrale. Am avut o surpriză destul de 
neplăcută când, într-o dimineaţă, pe la ora  patru plecam spre Bucureşti şi am văzut şi 
eu cum se tranzacţionează mărfurile în Piaţa Centrală. Vreau să spun că este un trafic 
mafiot acolo. Parcă ar comercializa droguri. Se schimbă marfa dintr-un portbagaj în 
altul, intră o dubiţă iese alta. O să constataţi şi sunt convins că aveţi printre multe 
calităţi şi pe aceea de a face piaţa. Eu unul o am. O să vedeţi că acceptă dubiţele de 
marfă în timpul zilei în piaţă şi am văzut că este un afişaj acolo cu orele de acces. Am 
văzut  şi bariera ridicată, dar nu înţeleg ce caută BMW şi Jeep-urile  în piaţă. Eu asta nu 
înţeleg. V-aş ruga să se revină. Este vorba şi de mentalitate. Eu cred că se schimbă 
foarte greu la noi dacă acceptăm. Am văzut câteva spoturi publicitare cu  Craiova, un 
oraş curat. Piaţa din oraş este oglinda oraşului, dacă vreţi, până la urmă.  Este un 
dezastru. Nu este un dezastru, dacă vreţi este o anarhie, dar puţin organizată. 
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     O altă problemă, eu nu fac nici pe securistul, nici pe inspectorul, deşi poate aş avea 
puterea să fac multe sesizări. Aş vrea ca cei din conducerea pieţelor să-şi urmărească 
subalternii  şi există, am văzut data trecută acele fete care făceau galerie aici în sală, 
staţi şi dvs. într-o poziţie mai nepăsătoare să vedeţi cum îşi fac treaba.  Două mese le 
lasă, încep cu a treia, mai lasă una, încep cu a şaptea. Nu prea este corect lucrul ăsta, 
dacă tot suntem cinstiţi şi vrem să avem un serviciu civilizat, haideţi să-l punem un pic 
la punct.        
     A treia problemă, este vorba despre semafoarele de pe Calea Bucureşti, de la 
intersecţia cu str. Horia. Numai luminile intermitente funcţionează. Ar fi bine să 
funcţioneze normal acel semafor, fiindcă am văzut în alte oraşe că şi din 200 în 200 m 
sunt semafoare.                  
       Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aveţi în proiectul privind rectificarea bugetului instituţiei Primăriei Municipiului 
Craiova străzile care au fost prevăzute pentru următoarea perioadă pentru proiect tehnic 
şi execuţie. Noi sperăm că de la anul când foarte mulţi bani vor veni pe străzi  pe bani 
europeni, să facem economii pe ceea ce înseamnă investiţia pe acele străzi mari şi în 
felul acesta să ne ocupăm şi de străzile mai mici şi practic la anul să le punem în operă, 
nu numai la Troaca drumul ci şi în alte locaţii pentru că sunt o grămadă de zone 
periferice care nu beneficiază de un drum.  
     Legat de Piaţa Centrală nu vreau să vă dezvălui foarte multe, vreau să vă asigur că 
aceeaşi opinie ca şi dvs. am avut-o şi eu acum o lună jumătate sau chiar două. Am avut 
o discuţie acum 4 zile cu directorul de la piaţă şi cu dl. Director de la Poliţia 
Comunitară, le-am dat un termen pentru informare, să se informeze foarte foarte precis 
legat de acele dubiţe, legat de oamenii care vând în piaţă, legat de orele la care se 
desfăşoară şi de comportamentul lor, iar ulerior noi vom acţiona dar cu siguranţă veţi 
avea galerie pe aici, aceeaşi galerie mult mai puternică pentru că personajele în cauză 
vor fi  afectate din punct de vedere financiar. Şi cu maşinile o să primiţi o informare 
foarte clară, scrisă, legat de cine, cum intră în piaţă şi cine este susţinătorul acestei 
intrări în piaţă de aşa manieră încât să ştim exact cum stau lucrurile acolo, nu numai 
BMW ci intră şi decapotabile cu două locuri acolo, intră şi angajaţi ai primăriei care 
parchează pe la Direcţia de Taxe şi impozite. Veţi vedea că lucrurile în următoarele 
două-trei săptămâni, nu numai în piaţa centrală ci şi în alte pieţe se vor schimba din 
punct de vedere al traficului maşinilor, din punct de vedere al comerţului care se face la 
patru dimineaţa, al curăţeniei din piaţă. Am avut o audienţă şi pentru piaţa din imediata 
noastră vecinătate, o piaţă care este din ce în ce mai plină, este foarte aproape de o 
stradă foarte circulată, str. Caracal şi cei care veneau şi vindeau cu foarte mult sârg, 
vindeau chiar în faţa porţii persoanelor respective. Lăsau o mizerie îngrozitoare. I-au 
lăsat nervii pentru că asta se întâmplă de trei ani de zile şi acum efectiv i-au lăsat nervii 
şi sunt nişte persoane extrem de oneste, de serioase şi au spus că nu mai rezistă. Vor 
mai merge şi pe la spital un pic să se mai controleze, dar au venit să spună. Am hotărât 
acolo să luăm nişte măsuri radicale  de aşa manieră încât pe acea străduţă să se intre 
numai dacă este nevoie să intri la acele locuinţe pentru că în altă parte nu ai unde să te 
duci. În ceea ce priveşte comercializarea, să se facă, pentru că aţi votat astăzi, în Târgul 
de săptămână, unde este o piaţă de zarzavat şi unde este firesc să vinzi.   
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     Legat de semaforizarea str. Horia cu Calea Bucureşti, se va face şi un studiu de 
trafic în perioada următoare şi vom întreba ce răspuns ne dau la această problemă 
pentru că întreaga stradă Calea Bucureşti şi Calea Severinului va fi monitorizată tot pe 
bani europeni, sper că începând cu 2011 din punct de vedere al traficului, atât din punct 
de vedere audio - video cât şi printr-un sistem de  management al funcţionării întregii 
activităţi. Practic fiecare semafor se va regla în funcţie de traficul care va exista pe acea 
stradă. 
     Dl. Boboc: 
     Vreau să revin şi să întăresc puţin problema ridicată şi de colegul meu, dl. 
Pîrvuleasa, cu privire la cartierul Rovine II. Cu mai mult timp în urmă în cursul anului 
2009, eu am făcut o interpelare şi am prezentat un tabel cu solicitările cetăţenilor din 
această zonă. Acest tabel era însoţit şi de certificate şi analize de laborator prin care se 
prezenta că în zonă apa prezintă pericol de infestare şi există pericolul să avem 
probleme în zonă. Eu am mai discutat cu oamenii din cartier şi există la ora actuală o 
totală nemulţumire, cetăţenii din acest cartier au impresia că sunt total  uitaţi. Eu ştiu că 
sunt foarte multe probleme şi sunt multe zone pe care trebuie să le rezolvă, dar cred că, 
în egală măsură, trebuie să acordăm atenţie şi acestor cetăţeni. Mai mult, la interpelarea 
mea în cursul anului 2009 li s-a spus că nu putem să rezolvăm toate problemele, dar apa 
o rezolvăm. Ceea ce mi s-a spus, eu am transmis cetăţenilor şi ei aşteaptă  acest lucru. 
V-aş ruga pe dvs. dl. Viceprimar, să încercăm să rezolvăm această problemă cu toate 
greutăţile pe care le avem, având în vedere că şi aceste cartiere mărginaşe  sunt cartiere 
care ne reprezintă până la urmă şi trebuie să rezolvăm aceste probleme. Chiar dacă nu 
toate, aşa cum  spunea şi colegul, acolo este o problemă şi cu drumul şi cu canalizarea, 
dar apa eu cred că este un pericol pentru ca în zona respectivă să avem un focar de 
infecţie. 
        A doua problemă pe care vreau să o ridic, la toate audienţele pe care le-am 
organizat în ultima perioadă, aş putea spune chiar în ultimul an, nu există audienţă ca să 
nu mi se ridice problema terenului din str. Brestei nr. 31. Intenţia Comitetelor 
Cetăţeneşti din zonă că acest teren este viran, este liber, că pe el se adăpostesc  anumite 
construcţii improvizate, că există intenţii ale  RAADPFL de a-l prelua şi noi nu dorim 
să-l dăm. Eu vreau să clarificăm în această şedinţă şi aş dori ca direcţia de patrimoniu 
să ne spună care este statutul juridic al acestui teren, RAADPFL să ne spună dacă are 
nevoie de el şi să dăm un răspuns că eu cred că şi ceilalţi colegi, nu există audienţă să 
nu se ridice această problemă, să ştim începând din această şedinţă că acest teren se va 
da  sau nu se va da, sau care va fi viitorul sau utilitatea acestui teren din zonă. Au 
apărut acum discuţii că se vrea să se împartă, că sunt interese nu ştiu ale cui şi cum. Eu 
aş vrea să evităm dezvoltarea acestor discuţii şi să dăm răspunsuri foarte tranşante pe 
această problemă.  
     A doua problemă pe care aş vrea s-o ridic, aţi mai spus şi dvs. dl.  Viceprimar, se 
referă la aglomerarea care există în Piaţa Chiriac.  Este adevărat, acolo s-au dizlocat o 
serie de comercianţi care activau în  târg, dar eu vă propun o soluţie şi au propus-o şi 
cetăţenii care au venit la audienţă. De ce nu studiem ca o parte din ei să fie realocaţi în 
piaţa din Brestei, pe unde am trecut şi nu este folosită la capacitate. Poate o parte din ei 
ar putea să funcţioneze foarte bine acolo şi să nu avem aglomeraţia şi blocajul care 
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există acolo, atât în piaţă cât şi pe căile de acces din împrejurimi. Dacă n-o putem 
rezolva acum, v-aş ruga să daţi ca temă de studiu celor din Serviciul Administraţia 
Pieţelor să studieze această posibilitate. 
         O ultimă problemă şi cu aceasta închei, tot în cursul anului trecut, printr-o 
hotărâre a consiliului local a activat o comisie din care am făcut şi eu parte cu privire la 
prezentarea unui studiu privind organizarea unor parcări sau a unei strategii cu privire 
la parcările din municipiul Craiova.  După ce am lucrat şi ne-am întâlnit o perioadă, 
activitatea comisiei a fost sistată din diferite motive. Eu v-aş ruga pe dvs. şi  cred că dl. 
Cherciu este preşedinte, ar fi interesant, chiar dacă nu putem să aplicăm în totalitate şi 
să avansăm o strategie generală cu privire la parcări, în mod etapizat parţial ar trebui să 
abordăm şi această problemă. Suntem mult rămaşi în urmă. În orice oraşe dacă 
mergem, în oraşele municipii mari, există aceste parcări amenajate. Există parcări unde 
se plăteşte, există sistem de taxare automat, există foarte mule probleme rezolvate în 
raport cu noi. Aş propune să se activeze această comisie sau şi alţi consilieri sau 
specialişti care pot să-şi aducă o contribuţie şi să prezinte o strategie etapizat ce s-ar 
putea realiza la nivelul municipiului Craiova în perioada următoare. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de Rovine II şi de apă până în 2013 trebuie să absorbim 50 milioane de euro 
pe ană şi canal. Cofinanţarea noastră este foarte mică, a noastră a Consiliului Local. 
Compania de Apă are de pus bănuţi serioşi acolo, dar faptul că se face cu bani puţini de 
la Consiliul Local această investiţie foarte mare, ne va permite în perioada următoare să 
facem şi noi investiţii proprii cum este genul celei de care faceţi vorbire de la Rovine II, 
în prima fază măcar cu apa menajeră pentru că sunt condiţii de contaminare a apei 
acolo  şi, de ce nu?, şi canalizare acolo unde este o populaţie cu o densitate foarte mare 
şi costurile sunt mai mici o dată cu aşezarea mai multor locuitori în aceeaşi zonă. 
     Brestei nr. 31, este prima dată când aud, este imobilul nostru, o să vorbesc cu cei de 
la patrimoniu să facă riricările topo şi să bage în domeniu,  însă fără semnătura mea nu 
poate fi pus la dispoziţia nici unei comisii, drept urmare sunt zvonuri ceea ce se spune, 
sub nici o formă nu avem de gând să facem acest lucru. 
     Cu privire la relocarea pe str. Brestei a unor comercianţi, să ştiţi că acum un an 
jumătate – doi ani, directorul de la acea vreme a încercat să meargă în comunele din jur 
unde sunt producători agricoli la primării, le-a făcut o ofertă ca din 15 zile în care vor 
veni acolo, cinci să nu le plătească, doar doar vor veni. Din păcate  vadul comercial al 
magazinelor din zonă este cam luat de hipermarket-urile din zona respectivă, unde se 
vând foarte multe produse agricole, ştiţi că în ultimele şedinţe de consiliu am votat să 
relocheze acolo nişte măcelării, nişte vânzători de brânză, tot oameni din domeniul 
acesta. Oricum pe toţi cei pe care îi îndemnăm să meargă acolo, merg o săptămână – 
două, văd care sunt rezultatele, după care se retrag.  Din păcate aşa arată vadul 
comercial acolo.  Este luat în mare parte de către societăţile comerciale care 
administrează hipermarket-urile. 
     Comisia de studiu cu privire la strategia parcărilor. Este în regulă, o s-o susţin cu cea 
mai mare plăcere dacă preşedintele comisiei face convocarea voi fi prezent, vom ajuta 
cu toţi oamenii care ne sunt la îndemână şi vom încerca să stabilim nişte reguli sau 
nişte forme de  dezvoltare în perioada următoare. 
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     Dl. Nedelescu: 
     Aş vrea să ridic câteva probleme la acre aş avea rugămintea să primesc răspuns în 
scris. Mă refer aici  la fântâna de la Ciupercă. Solicit să mi se spună şi mie de ce nu 
funcţionează în parametrii normali şi aşa cum a fost ea proiectată.  
     Strada Fermierului ne aducem aminte de ea numai când apar inundaţii mari şi 
mergem acolo şi rezolvăm problema pompieristic. Eu am avut o discuţie referitor la 
această stradă cu dl. Director de la Compania de Apă , dl. Buruiană şi îi mulţumesc 
pentru că mi-a promis că va acţiona în următoarea perioadă în această zonă şi vom şi 
găsi o rezolvare.  Însă revin la o veche interpelare şi aş vrea să primesc răspuns scris 
aşa cum am făcut precizarea. Nu există drum.  Intri cu maşina şi aproape nu te mai vezi 
din gropi.  Nu se poate. Vă rog mult de tot, să nu  faceţi  asfaltare acolo. Nu cer nimic 
dar eu vă întreb dacă mai avem direcţie de  servicii publice, mai avem serviciu de 
drumuri? Calcă pe acolo? Pentru că eu vreau să vă spun că la acest serviciu de drumuri 
din păcate, este destul de mare boierie.   
     Am o solicitare înregistrată la nr. 101681/15.07.2010 la Primăria Municipiului 
Craiova de către Asociaţia de Proprietari IJK 49 ap. De pe str. Olteţ. Am o rugăminte, 
să primesc răspuns.    
     Vreau să mi se răspundă tot în scris despre altă solicitare a Asociaţiei Pensionarilor 
înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 65883/04.05.2010. 
     O ultimă solicitare pe care o am, doresc să mi se pună la dispoziţie documentaţia 
care a stat la baza licitaţiei gard metalic şi să se facă şi precizarea unde s-a dispus acest 
gard metalic.  Este vorba de acel gard metalic de împrejmuire a zonei verzi. Acestea au 
fost doleanţele mele şi vă mulţumesc dacă îmi răspundeţi în scris şi aş vrea în final să 
fac o constatare. Dl. Viceprimar,o fac cu durere, vă rog să mă credeţi că este vorba 
despre o direcţie la care ţin foarte mult şi pe care am coordonat-o timp de 4 ani. Vedeţi 
că Direcţia de Servicii Publice dacă înainte funcţiona cu toate motoarele turate, acum 
,din păcate, am constatat în timp, cred că câteva dintre ele, nu numai că nu mai sunt 
turate, dar s-au şi oprit.  Este păcat pentru că este o direcţie la care, la 37 de oameni cât 
au rămas acum, avem şi doi directori, care ştim foarte bine că este puţin pe lângă lege. 
     Dl. Ştefârţă: 
    Voi fi foarte scurt. Două puncte doresc să mi se răspundă în sală şi pentru 
următoarele trei aş vrea răspuns scris. Nu este neapărat nevoie să mi se răspundă în 
sală, dar vreau să o luaţi şi ca interpelare.  Revin asupra unei situaţii pe care eu am mai 
precizat-o în alte intervenţii în privinţa iluminatului public. Vă rog frumos rugaţi-i pe 
cei de la Luxten să-şi îndeplinească promisiunea pe care au făcut-o  în urmă cu n ani 
când au renovat acest sistem de iluminat public şi când au promis că vor asigura un 
iluminat cu  intensitate diferită pe timpul nopţii. Adică în miezul nopţii dânşii au 
promis că intensitatea luminii va fi mai scăzută. Dacă nu pot să facă aşa, eu ce 
urmăresc este să mai realizăm nişte economii la iluminat public pentru că sunt sigur că 
sunt mari cheltuieli şi prin timpurile prin care trecem acum, fiecare bănuţ contează. 
    Tot timpul noi dăm terenuri în folosinţă gratuită.  Chiar astăzi a fost pe ordinea de zi 
un punct care s-a retras. Este bine să le cerem bani pentru că au de unde, sunt firme 
importante şi în acelaşi timp v-aş ruga să trimiteţi pe cineva în inspecţie în faţa sediului 
CEZ  de pe Calea Severinului. Dânşii au o mare parcare în faţă pe care au închis-o cu 
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bariere. Aş vrea să ştiu şi eu dacă plătesc vreo redevenţă, vreo chirie ceva pe terenul 
respectiv.   
     Acum lucrurile punctuale care vin din partea cetăţenilor. În Bariera Vâlcii lângă 
şcoala Ion Ţuculescu există un service auto care parchează maşinile pe trotuar şi 
împiedică elevii să iasă în condiţii de securitate  de la şcoală. Pe str. Muntenilor la nr. 
44 există un podeţ făcut din tuburi de beton care nu este complet. Le mai trebuie vreo 
două-trei tuburi de beton. Oamenii vor să le facă în regie proprie sau să li se aducă 
două-trei tuburi şi le pun ei în operă pentru că pe acolo trece ori pârâul Şerca, ori un 
afluent al acestui pârâu, trecerea se face foarte greu pe acel segment.  Dacă tot o să 
trimiteţi pe cineva acolo să constate faptul că  sunt nişte garduri puse abuziv, muşcând 
din traseul străzii şi mai interesant este, o să vedeţi nişte semne de circulaţie cu semnele 
puse la 40 cm deasupra pământului. Foarte jos. Să le mai ridicăm la o înălţime normală 
că nu cred că este prea greu. 
     Ultimul lucru – revin la o interpelare mai veche. Dispuneţi repararea drumurilor 
pietruite din cart.  Făcăi. Nu este lucru greu, nu vor asfaltare, este exact ce spunea şi dl. 
Coleg mai înainte, situaţia este din ce în ce mai critică în  acea zonă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de iluminat şi de intensitate diferită, am discutat cu cei de la Luxten chiar să 
mai reducem orarul de funcţionare. Cu siguranţă că dacă am fi luat una dintre cele două 
măsuri astăzi interpelarea ar fi fost pe tema de ce este lumina atât de oarbă pentru că o 
să crească criminalitatea având în vedere că iluminatul este deficitar. Cu siguranţă că 
este absolut necesar să facem economii pe vremea asta. O să vedem, o să mai discut cu 
dumnealor, dar mi-au explicat foarte clar cum stau lucrurile şi, din păcate, n-am ajuns 
la o soluţie pe  această temă. 
     Legat de acordarea de teren gratuit, în această şedinţă n-am acordat teren gratuit. În 
şedinţele anterioare nu am acordat teren gratuit, cu o singură excepţie. CEZ beneficiază 
de o lege favorabilă atunci când s-a privatizat. Suntem obligaţi pentru montarea acelor 
transformatoare pe care le pun sau orice alte forme de funcţionare, să le dăm acest teren 
cu titlu gratuit. La comisia juridică am discutat ieri că de asta s-a înţeles că îl retrag, dar 
o să le dăm luna viitoare. Toată lumea îşi dorea din partea CEZ să plătească şi un leu, 
dar să plătească ceva. Legat de teren – noi aceste terenuri nu le dăm pentru parcări sau 
pentru construcţii de diverse feluri ci doar pentru reabilitarea liniei de energie electrică. 
În măsura în care a ocupat domeniul public, vor primi amendă, va fi refăcută circulaţia 
pe acel domeniu de aşa manieră încât să nu existe nici un fel de problemă legat de 
modul în care se comportă CEZ sau orice altă persoană fizică sau  juridică. La celelalte, 
aşa cum aţi cerut, o să primiţi răspuns scris. 
     Dl. Cherciu: 
     De-a lungul timpului mi-am exprimat ori de câte ori am avut ocazia, poziţia pentru 
găsirea unei soluţii de mutare a gropii de gunoi din cart. Mofleni şi am fost tot timpul 
împotriva intrării municipiului în asociaţia intracomunitară care  nu făcea altceva decât 
să bată în cuie această locaţie.  Am folosit argumente aflate de la cetăţeni din zonă, 
noutatea este faptul că acum am putut să constat pe  propriul meu nas ce înseamnă 
această groapă de gunoi. Circul în zona Mofleni Leamna aproape zilnic şi, credeţi-mă 
că este un miros care înghite zona Parcul Tineretului – Mofleni - Leamna ajungând 
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până în zona sanatoriului Leamna. Îmi pun întrebarea ce se va întâmpla când în urma 
investiţiei staţiei de compost am aflat că suprafaţa activă, suprafaţa însemnând zona în 
care gunoiul intră în contact cu aerul va creşte de 5 ori. Asta va face ca mirosul să 
ajungă până la statuia Cuza din centru. Multă vreme s-au folosit drept argumente pentru 
această locaţie faptul că există un proiect european, că există o normă europeană care 
impune existenţa unei singure gropi la nivelul unui judeţ, şi am avut surpriza ca zilele 
trecute să aud o declaraţie a d-lui Borbely, ministrul mediului care scotea în evidenţă 
faptul că există deja şase judeţe, printre care şi cel mai vestic judeţ, anume Timiş, care 
nu au încă o groapă de gunoi. Au găsit soluţii. Există de asemenea, două judeţe Braşov 
şi Maramureş care şi-au revăzut intenţia construirii şi păstrării gropii de gunoi în a 
ridica două incineratoare. Este vorba de judeţele Braşov şi Maramureş. Noi am cedat 
argumentelor folosite de Consiliul Judeţean şi stau să mă întreb cine va fi responsabil 
dacă nici măcar proiectul pentru care se aplică nu fa fi în cele din urmă finanţat pentru 
că există acest risc şi din discuţiile pe care le-am avut, discuţia este foarte mare. Nu 
vom face altceva decât nu vom avea nici banii pe proiectul european, în schimb vom 
avea o groapă în care tot judeţul ne va aduce la nas gunoaiele. Am avut curiozitatea să 
urmăresc rezultatele financiare ale firmei care ne-a blagoslovit cu această mare 
investiţie, anume firma Ecosud. Sunt date publice, există pe site-ul Ministerului 
Finanţelor, şi am constatat că în anii 2006 – 2007, din păcate 2008 – 2009 nu sunt 
publicate, firma respectivă a făcut un profit în jur de 1 milion de euro sau 40 miliarde 
lei vechi. Surprinzător pentru mine este că cifra de afaceri este undeva în jur a 4 
milioane. Această firmă din total încasări realizează în jur de un sfert numai profit. În 
aceste condiţii mă întreb de ce invocă de atât de multe ori faptul că nu are bani de 
investiţii când un sfert din banii pe care îi încasează constituie profit. Pe de altă parte aş 
dori şi cred că este momentul să o facem, în care aparatul de specialitate din primărie să 
ne prezinte, şi aici solicit răspuns scris, o analiză legată de îndeplinirea clauzelor 
contractuale de Ecosud în acest contract pe care îl are cu primăria. Mă interesează 
stadiul realizării obligaţiilor şi investiţiilor pe care Ecosud şi le-a asumat prin contract. 
     Un al doilea lucru pe care îl solicit este faptul că citind presa din ultimele zile, dânşii 
au publicat un anunţ prin care informează publicul că au depus recent o solicitare la 
agenţia de mediu pentru deschiderea a trei noi celule şi cum spuneam, invită publicul 
interesat să-şi exprime punctul de vedere, documentaţia existând la Agenţia de Mediu. 
În aceste condiţii, cred că este de datoria consiliului local şi a primăriei să desemneze o 
persoană sau mai multe persoane care să meargă la Agenţia de Mediu să ia act de 
această documentaţie şi să ne exprimăm un punct de vedere pentru că, mie cel puţin mi 
se pare că ar fi un moment favorabil atâta vreme cât dânşii îşi propun să investească în 
trei noi celule, am putea solicita ca această investiţie să aibă loc într-o altă locaţie. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aceste discuţii au mai avut loc, nu este nici o problemă dacă mai au, vis a vis de 
miros. Am mers personal şi m-am dus unde era groapa de gunoi cea mai deschisă, deci 
am mers unde era gunoiul cel mai mult. M-am aşezat lângă el acolo fizic, nu am stat la 
distanţă. Am vrut să constat în primul rând, ca un novice, ce miroase cel mai rău. Vă 
spun că nu depăşeşte aria gropii de gunoi mirosul de la partea solidă a gunoiului. Există 
un bazin, să vorbesc într-un limbaj cât mai comun, cu un lichid care se scurge din 
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această groapă de gunoi şi care ar trebui fie să fie închis etanş, fie să fie folosit pentru 
producerea biogazului. În aceste condiţii mirosul în groapa de gunoi sau în afara gropii 
de gunoi ar trebui  eliminat. Nu este închis etanş, pentru că nu este o soluţie viabilă, ar 
sări în aer totul pentru că se strânge o cantitate de gaze imensă, iar partea a doua cu 
biogazul, cei care sunt coproprietari, pentru că trebuie să reţineţi că şi noi suntem 
proprietari la groapa de gunoi, cu un procent nesemnificativ dar suntem proprietari, la 
mijlocul anului viitor vor finaliza o investiţie pentru colectarea biogazului. În perioada 
imediat următoare, cred că au şi început organizarea de şantier, vor astupa primele două 
capsule, primele două gropi care au fost umplute şi aş apela la memoria dvs. ca să vă 
daţi seama cum arată şi cum vor arăta. Toţi cei care venim dinspre Bucureşti şi ieşim de 
pe autostradă şi încercăm să ne îndreptăm spre Slatina, înainte să facem stânga spre 
Slatina şi nu dreapta spre Bucureşti, avem în faţă o groapă de gunoi peste câmp, tot ei o 
administrează, pe care în mare parte au acoperit-o  cu materiale impuse de normele 
europene.  Dacă punem în discuţie astăzi eventuala revizuire, rezolvire a contractului 
sau anularea contractului prin neexecutarea obligaţiilor asumate de cealaltă parte, 
simplul fapt că nu vor primi autorizaţie pentru cele două sau trei celule pe care vor să le 
deschidă, nu duce la rezoluţiunea contractului dat fiind faptul că ei încă cel puţin un an 
de zile  pot să mai depună gunoi în groapa existentă.  Drept urmare, un an, un an şi 
jumătate nu putem să invocăm neexecutarea obligaţiilor cu privire la depunerea 
gunoiului. După aceea am putea face acest lucru. O să  ne interesăm, o să cer colegilor 
să meargă la agenţia de mediu să ia materialul pe care l-au depus, să aştept să-l studiaţi 
toţi cei interesaţi, să facem un punct de vedere comun şi să-l trimitem la Agenţia de 
Mediu.  Repet, când facem acest studiu să ţinem seama de faptul că practic cel mai 
vinovat de producerea acelui miros este acel depozit de lichid şi nu partea solidă a 
gunoiului. Eu am mers chiar lângă această groapă cu lichid, miroase înfiorător, dacă 
este astupată cu capacul nu mai miroase absolut deloc, dar numai în urma unei investiţii 
putem să facem ca acest miros să dispară indiferent dacă se implementează sau nu acel 
program european. Eu cred că am avut aproximativ două luni de zile în care am fost cel 
puţin o dată pe săptămână la Bucureşti la Ministerul mediului, m-am întâlnit şi cu 
ministrul şi cu un secretar de stat şi cu directoarea de la mediu şi am întors pe toate 
părţile subiectul acesta, absolut pe toate părţile, concluzia a fost că trebuie să investim 
foarte mult în această groapă de gunoi pe condiţiile de mediu şi nu văd de ce n-am 
putea să sesizăm agenţia de mediu de fiecare dată când vedem acest miros, pentru că 
aceste sesizări se contabilizează într-o eventuală autorizare sau neautorizare a acelor 
celule, iar legat de  comportamentul financiar al celor care administrează groapa de 
gunoi, pe lângă faptul că administrează mai multe gropi cu siguranţă că acesta este 
momentul în care trebuie să investească mai mult şi să le scadă profitul pentru că 
trebuie să închidă acele celule şi să deschidă altele şi trebuie să respecte nişte condiţii 
de mediu esenţiale. 
     Dl. Tudor: 
     Vreau sa va fac cunoscute cateva probleme cetatenesti, punctual, cu privire la campania 
de asfaltare si reamenajare a parcarilor si trotuarelor. In cart. Valea Rosie, bl. D, unde a avut 
loc o campanie de asfaltare, a ramas neterminata chiar in zona bl. D. Locuitorii ne intreaba 
daca se finalizeaza. Acelasi lucru, str. Horia, bl. A8. Str. Elena Farago in Craiovita Noua, bl. 
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171 C. Str. Primaverii in Bariera Valcii unde s-a asfaltat pana la nr. 50 si toata lumea se 
intreaba daca acea asfaltare a fost facuta cu destinatie pentru o anumita persoana care statea 
chiar in apropiere de nr. 50 si daca va mai continua asfaltarea in zona. Tot in bariera Valcii 
pe str. Alunului se afla un canal decopertat. Nu stim cine a efectuat lucrarile acolo in zona. 
Solicita daca se poate, o deplasare sa vada despre ce este vorba si cu rugamintea de a se 
acoperi pentru ca daca exista pericolul de a cadea cineva acolo in canal. 
     In urma audientelor, am primit o sesizare pentru o trecere de pietoni la intersectia str. 
Principatele Unite cu Stefan cel Mare pentru a nu mai ocoli o distanta de 50 m sa urce pana 
in dreptul scolii nr. 2. 
     O alta solicitare tot a cetatenilor care locuiesc in zona Bariera Valcii. In ultima perioada 
au avut loc lucrari sic red ca cei care au efectuat lucrari in zona a fost Compania de Apa, 
chiar pe strada principala, chiar v-as ruga sa ajungeti in zona, am fost si eu si am vazut. 
Strada a fost sparta in foarte multe locuri si din pacate nu a mai fost adusa la starea initiala si 
circulatia se desfasoara in conditii destul de grele in zona.  
     Dl. Viceprimar Dinca: 
     Toate aceste strazi pe care le-ati enuntat, vis a vis de faptul ca nu s-au mai continuat 
lucrarile de asfaltare, este foarte correct ca aceste asfaltari s-au facut anul trecut, iar anul 
acesta se astepta la continuarea acestor lucrari. Dvs aveti in proiectul de hotarare ce lucrari 
mai continuam la rectificarea bugetara. Am spus-o si in sedintele trecute, o spun si acum, 
dar acum o spun mult mai punctual, din pacate nu mai putem sa luam nici un leu de la 
investitii sa-l ducem la servicii. In masura in care acolo s-au facut reparatii sin u investitii cu 
proiect ethnic. Ele puteau continua numai daca mai aveam bani la acest capitol. Cei mai 
multi bani au ramas la investitii. Vor fi strazi mari care vor fi refacute, urmand ca la anul, 
dup ace vom pune in opera banii europeni, sa avem mai multi bani nu la investitii ci pe 
aceasta parte de asa maniera incat sa intervenim si sa continuam toate aleile si toate strazile 
din fata blocurilor care nu au fost terminate anul acesta.  
     Legat de canalul decopertat o sa mearga dl. Bordu acolo sa vada ce si cum. Eu cred ca si 
data trecuta s-a pus problema trecerii la intersectia Principatele Unite cu Stefan cel Mare. 
Stiu ca exista una, este pe partea cu Petrom. Cred ca va asteptati la inca una pe partea 
cealalta. Eu din cate stiu legat de trafic, este una chiar in dreptul scolii si una jos la Petrom. 
Sa vedem ce ne spun cei de la politie, nu este nici un fel de problema, in masura in care spun 
ca strangulam  circulatia, n-avem ce sa facem. Eu stiu ca multi opresc acolo in zona sa lase 
copiii si dupa aceea sa mearga mai departe. Sa vedem care este solutia cu privire la ceea ce 
ati spus dvs.  
     Legat de Bariera Valcii , spargerile respective sunt cumva pentru apometre? Beneficiar 
este Compania de Apa, lucrarile de face Hidroconstructia,le-am atras de mai multe ori 
atentia, au primit si sanctiuni, ei spun cu siguranta ca exista inconveniente atunci cand 
spargi strada, vor aduce conform autorizatiilor de constructie, in termenul prevazut la 
autorizatie la aceeasi calitate. Vine si momentul in care se face receptia lucrarilor si in 
masura in care sunt nemultumiri unele dintre ele au fost remediate de indata. 
     Dl. Tudor: 
     Vreau sa va spun ca nu este numai cazul cu strada Bariera Valcii, este in general, acolo 
unde se efectueaza lucrari nu se mai aduce la starea initiala nici o zona. 
     Dl. Viceprimar Dinca: 
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     Oricum in perioada urmatoare cei de la servicii publice vor merge si vor face pru si 
simplu fotografii sa vad care este situatia fiecarei strazi, iar la sedinta urmatoare vi le voi 
prezenta pentru ca am auzit pareri pro si contra. Strazi care se spune ca nu sunt aduse la 
starea initiala, ii intrebi, spun ca nu au facut receptia o vor aduce de indata. Toate aceste 
strazi pe care s-a intervenit, am lista cu ele si  voi  astepta pur si simplu fotografii sau filmari 
pentru fiecare strada in parte pentru ca nu cred ca mai este cazul saa mai stam la comentarii 
cu cei care nu fac ceea ce le este impus prin autorizatia de construire. 
     Dl. Iordache: 
     As dori sa readuc atentiei executivului doua probleme. Una dintre aceste probleme a mai 
fost abodata putin mai devreme de dl. consilier Nedelescu. Este vorba de zona str. 
Fermierului unde este o situatie pe care o cunoastem cu totii si din interventia anterioara a 
altor colegi. Acolo ar trebui intervenit cu balastari cu materiale din acestea, pentru ca in 
perioada ploioasa practic zona devine inaccesibila. Eu as dori insa sa propun o solutie pentru 
rezolvarea de durata a acestor probleme. Consider ca ar fi necesara realizarea unui proiect, 
bineinteles atunci cand bugetul ne permite, unui studiu de desecare in aceasta zona, pentru 
ca, dupa parerea mea principala problema de acolo este nivelul foarte ridicat al panzei 
freatice. La mai putin de jumatate de metru te intalnesti cu apa si bineinteles, atunci cand 
incercam sa facem o balastare pe aceste strazi, nu facem altceva decat sa mutam apa din 
strada in curtile locuitorilor din zona. Cred ca un astfel de studiu realizat de specialisti in 
domeniul imbunatatirilor funciare, pentru ca s-a vazut ca astfel de lucrari au dat roade chiar 
pe terenuri agricole intinse. 
     O alta problema ar fi cea legata de functionarea pietei centrale si intrarea autoturismelor 
proprietate personala in incinta acestei piete. Nu stiu daca actuala conducere cunoaste faptul 
ca barierele, atat de la parcarea din str. Vasile Alecsandri, cat si intrarea in incinta pietei, 
acele instalatii, bariere automate permit accesul, bineinteles daca sunt puse in functiune, in 
anumite conditii la anumite ore, cu plata anumitor taxe, pe baza unor jetoane. Parerea mea 
este ca in ultima vreme s-a oprit functionarea acestor bariere pentru ca nu s-a dorit ca ele sa 
mai functioneze din interese pe care n-are rost sa le mai discutam acum. Daca am invita 
firma care a montat aceste bariere sa puna in functiune soft-ul acestora, sunt convins ca n-ar 
mai fi nevoie sa mai luam nici un fel de alta masura.  
     Dl. Viceprimar Dinca: 
     Este foarte clar ca fara o interventie de scadere a panzei de apa freatica, nu numai pe str. 
Fermierului, ci in tot cartierul, lucrurile nu au cum sa se rezolve, inclusiv daca am face, asa 
cum facem pe Brestei, o canalizare pluviala pentru ca s-a intarziat aproape un an si jumatate 
canalizarea pe Brestei datorita conditiilor in care se lucreaza acolo, asa incat este absolut 
necesara intocmirea unui astfel de studiu de desecare. 
     Legat de Piata Centrala, cu siguranta ca in maxim o saptamana – zece zile, in functie de 
interesul pe care si-l dau si cei de la firma care a realizat acele bariere, ele vor functiona si 
vor functiona exact cum scrie in documentatie de asa maniera incat sa nu mai fie nevoie de 
interventia omului care, de regula este subiectiva si trezeste diverse suspiciuni. Nu numai la 
intrare ci si la parcarea de pe Vasile Alecsandri pentru ca acolo trebuie foarte clar respectate 
regulile pe care noi in consiliul local le-am stabilit. Adica sunt unii care vin si-si parcheaza 
masina si stau la doua blocuri distanta si au un tupeu extraordinar acolo.  
     Dl. Iordache: 
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     Vreau sa va reamintesc ca exista o hotarare de consiliu prin care s-a aprobat inclusiv 
programul de acces si taxele care se percep pentru parcarea dau depasirea programului 
prevazut.  
     Dl. Viceprimar Dinca: 
     Asa este si ele, desi sunt afisate la intrare de vreo trei ani de zile, de cand sunt aceste 
hotarari de consiliu, cu succes impreuna Administratia Pietelor cu cei care intram in piata nu 
le respectam. Eu sper ca in momentul de fata sa se schimbe atitudinea si sa se si vada 
masurile care se iau in zona respectiva.  
     Dl. Giurgiu: 
     As vrea sa ma refer si eu la RAT. Stim situatia grea a regiei si o sursa suplimentara de 
venit ar fi aceea de la institutiile militarizate ai caror angajati se folosesc de uniforme si 
merg practic gratuit cu mijloacele de transport. Vreau sa fac apel la conducatorii acestor 
institutii sa discute cu angajatii sa mearga fiecare angajat sa-si ia bilet la fel cum face toata 
lumea. La fel si conducatorii RAADPFL si Salubritate. Avem tramvaie luate din Germania, 
vin cetateni din aceste tari sa le vada si avem surpriza sa gasim dimineata sau la pranz sau la 
trei diferiti angajati ai RAADPFL sau Salubritatii cu maturile si cu forasele in tramvaie. O 
imagine un pic negativa pentru noi. 
     O alta problema ar fi str. Sarari la intersectie cu bvd. Dacia spre halta Bordei. O strada de 
300 m, sunt o gramada de gropi care, daca se poate sa fie acoperite. 
     A treia problema  - firma care astupa canalele dupa Luxten in toate cartierele unde s-au 
schimbat stalpii de iluminat. S-au facut sapaturi, s-a pus in loc decat balastul rezultat din 
sapaturi. In foarte putine locuri s-a astupat si s-a adus la starea initiala cu beton exact cum a 
fost. 
     Dl. Viceprimar Dinca: 
     Vis a vis de RAT cred ca cei carora v-ati adresat au inteles mesajul. In speta, toti 
cetatenii Craiovei indiferent de locul de munca pe care il au trebuie sa-si indeplineasca 
intocmai obligatiile de cetatean, asa incat noi toti daca ne suim in mijlocul de transport de la 
primar pana la ultimul cetatean trebuie sa ne platim biletul, iar vis a vis de cele doua regii 
cred ca sunt momente in care angajatii abuzeaza urcandu-se in mijloacele de transport in 
comun pentru ca, de regula, se urca si pentru o singura statie in conditiile in care intre statii 
au treaba de facut. Domnii directori ar trebui sa discute si sa ia masuri in acest sens.  
     Str. Sarari cu bvd. Dacia – in masura in care sunt necesare astuparea unor gropi si nu 
refacerea in totalitate, cu siguranta vom interveni.  
     Vis a vis de societatea care face reparatii dupa lucrarile facute de Luxten, cei de la 
disciplina in constructii vor merge si vor aplica sanctiuni daca termenul in care trebuiau sa 
refaca carosabilul este expirat. In masura in care sunt in termenul respectiv, ii vom notifica 
sa se incadreze in acest termen.  
     Dl. Presedinte: 
     O sa am si eu o interventie foarte scurta si in acelasi timp va spun ca ma alatur initiativei 
d-lui consilier Raducanoiu in legatura cu Politia Comunitara si cele 219 persoane care au 
fost disponibilizate pentru a gasi o solutie dl. viceprimar, o forma de organizare si nu poate 
sa fie decat SRL in care asociat unic sa fie consiliul local si serviciile sa fie pentru 
obiectivele care sunt in patrimoniul public local si nu numai. Solutia asta sa fie in cel mai 
scurt timp. Daca vrem, gasim solutii, daca nu, gasim motive.  
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63. Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Ciocan Ion în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova, ca urmare a 
demisiei dlui.Ţui Niuri Radu Valenţiu 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-au împărţit buletinele de vot si s-a supus la vot prin 
vot secret. După exercitarea votului, dl. Preşedinte al comisiei de validare a dat citire 
procesului verbal de validare. 

           Dl. Tui: 
     Proces-verbal incheiat astazi 29.07.2010, cu ocazia numărării voturilor pentru 
numirea unui membru in consiliul de administratie al RAT ca urmare a demisiei d-lui 
Ţui Niuri -  dl. Ciocan – 25 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 buletin anulat. 

          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.Ţui Niuri Radu Valenţiu, din Consiliul de 

Administraţie al  Regiei Autonome de Transport Craiova. 
     Art.2. Se numeşte dl. Ciocan Ion, membru în Consiliul de Administraţie al  Regiei 

Autonome de Transport Craiova. 
      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.  

 
64. Proiect de hotărâre privind numirea dlui. Popescu Marian în Consiliul de 

Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Craiova, ca urmare a 
demisiei dlui Ursu Constantin; 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt.  S-au împărţit buletinele de vot si s-a supus la vot prin 
vot secret. După exercitarea votului, dl. Preşedinte al comisiei de validare a dat citire 
procesului verbal de validare. 

           Dl. Tui: 
        Proces-verbal incheiat astazi 29.07.2010, cu ocazia numărării voturilor pentru 

numirea unui membru in consiliul de administratie al RA Termoficare ca urmare a 
demisiei d-lui Ursu Constantin - dl. Popescu Marian - 25 voturi pentru, 1 vot impotriva 
si 1 buletin anulat. 

          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. Ursu Constantin, din Consiliul de 

Administraţie al  Regiei Autonome de Termoficare Craiova. 
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         Art.2. Se numeşte dl. Popescu Marian, membru în Consiliul de Administraţie al  Regiei 
Autonome de  Termoficare  Craiova. 

      Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.32/2008 referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Craiova . 

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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.  

 
65. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

încheiate între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
CUVÂNTUL LIBERTĂŢII S.R.L., având ca obiect construcţii provizorii, 
cu destinaţia de chioşcuri difuzare presă 

        Dl. Cherciu: 
     La acest punct vreau sa-mi exprim mirarea faptului ca un agent economic care are 
datorii fata de bugetul local face o astfel de cerere de prelungire a unui contract, in 
care, repet, nu are achitate datoriile la zi. Va atrag atentia ca riscam votand o astfel de 
hotararesa ajungem intr-o situatie imposibila, in sensul ca exista intr-adevar o 
prevedere in hotarare care spune ca nu se semneaza actul aditional daca nu-si achita 
aceste datorii, dar ne blocam pentru ca vom adopta aceasta hotarare, dansul nu va plati 
datoriile si in acest caz va fi bine merci fara contract si fara ca noi sa avem posibilitatea 
sa evacuam acele chioscuri. Punctul meu de vedere este sa respingem aceasta hotarare 
si sa luam in discutie numai si numai in cazul in care agentul economic va face dovada 
achitarii la zi a datoriilor pe care le are.  
     Dl. Marinescu Dorel: 
     Acelasi lucru vroiam sa spun si eu, a avut aviz negativ la comisia juridica si in 
calitate de presedinte am sa prezint avizul. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Eu am avut discutii cu colegii si la comisia juridica, am inteles punctul de vedere 
care, in principiu coincide cu cel al dl. Cherciu. Au dat un aviz negativ, am inteles si 
din discutiile purtate si pe la celelalte comisii ca mare parte dintre colegi insista ca 
aceasta plata sa se faca inainte. Ea nu rezida din redevente efectiv, rezida din niste 
penalitati care sunt in litigiu intre parti. In masura in care am inteles acest aspect ca 
exista clar o pozitie vis a vis de aprobarea acestui proiect pana la plata sumei. Suma 
este o suma nu mica dar nici foarte mare, daca nu ma insel este undeva la 94 milioane 
lei vechi adica 9400 lei noi, air in masura in care dvs. v-ati exprimat punctul de vedere 
ii dam un ragaz de o luna de zile sa-si plateasca aceasta suma, iar la termenul viitor in 
masura in care si-a indeplinit obligatia, va disparea din proiectul de hotarare acel 
articol cu privire la semnarea contractului intr-o eventualitate in care isi plateste  
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datoria, de asa maniera incat pur si simplu punem prelungirea contractului fara alte 
conditii.  
     Dl. Marinescu Dorel: 
     In documentatia pe care am primit-o noi rezulta un debit restante de 1 miliard cinci 
sute de milioane.  Din care ar fi in litigiu 1 miliard 300 milioane. Nicidecum mai putin, 
iar parerea mea ca un proiect supus dezbaterii trebuie votat. Deja am intrat in dezbateri 
si nu mai putem sa-l retragem. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Hai sa lamurim doua aspecte. Puteam sa-l las, puteam sa-l retrag. De regula cand 
colegii sunt foarte clari in exprimare si au puncte de vedere pertinente, este firesc sa le 
dam concursul de asa maniera incat sa vedem ce se intampla ulterior. Legat de aceste 
datorii, colegul nostru are dreptate, ele rezida din mai multe lucruri, sunt la mai multe 
capitole, unele sunt legate de impozite, altele sunt legate de redevente pe alte contracte, 
altele sunt legate de taxe locale, impozite pe masini s.a.m.d. Cu siguranta ca exista 
aceasta obligativitate a certificatului de atestare fiscala ori de cate ori se face o cerere. 
Poate ca dl. Badea imi pare rau ca nu mai este aici, ca ne solicita sa vorbim de urgenta, 
asa incat pentru termenul urmator avem posibilitatea sa ne dam votul in absolut 
cunostinta de cauza. Cu siguranta ca cei care au o hotatare astazi nu si-o vor schimba, 
altii, in masura in care va achita integral datoriile, vor vedea ce si cum.  
     Dl. Marinescu Dorel: 
     Discutam de regulament. In regulament este prevazut ca odata incepute dezbaterile 
asupra  unui punct de pe ordinea de zi, acesta se supune votului, nu se mai poate 
retrage. 
     Dl. Boboc: 
     Se poate retrage de initiator pana la momentul discutarii.  
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Deci il retrag pana la sedinta viitoare. 
 

 
          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 29.07.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Lucian Mincu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


