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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 26.08.2010 

 
 
 

 
 D-na  consilier juridic Deca:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi  26, dl. Radu Marin Traian este absent 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 la şedinţa anterioară, în luna iulie, şi voi supune  
aprobării dvs. atât controlul de legalitate referitor la hotărârile adoptate, cât şi procesele 
verbale ale şedinţelor ordinară din 29.07.2010 şi extraordinară din 11.08.2010. Au fost 
adoptate 60 de hotărâri în şedinţa din luna iulie, 57 au primit controlul de legalitate şi 3 
control de nelegalitate, cele cu privire la menţinerea hotărârilor privind instituţiile de 
cultură. Vă supun la vot procesele verbale.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Am văzut stenograma şedinţei de luna trecută şi aş vrea să se facă o corectură, dacă 
se poate. La punctul 52, atunci când mi s-a dat mie cuvântul, am vorbit despre PUZ-ul 
de la Electroputere şi stenograma relatează următoarele lucruri. În finalul frazei, spun 
au, a asigurat toate facilităţile de parcare şi a asigurat două accesuri pentru marfă. Rog 
să faceţi corectura cuvenită şi în loc de „accesuri”, să se consemneze „accese”. Nu de 
alta, dar nu aş dori să intru în galeria deja celebră a personalităţilor care stâlcesc  
pluralul. Vă mulţumesc. 
     D-na  consilier juridic Deca:  
     Vă supunem la vot procesele-verbale, cu corectura făcută de dl. Ştefârţă. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Pârvuleasa, care urmează în ordine alfabetică, să preia  
conducerea şedinţei.  
      Dl. Preşedinte: 
        Prin dispoziţia nr. 25134/20.08.2010, 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 26.08.2010, 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. 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 septembrie 2010. 

3. 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 iulie 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii 
funcţiei de administrator de imobil. 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării atestatului de administrator de 
imobil, pentru Bărbulescu Florin. 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de imobil, 
pentru Udriţă Cornelia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari, pe anul 2010. 

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

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Iliescu Cornelia a spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str. Bucovăţ, nr.7, aflat în administrarea Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe, 
aflate în proprietatea municipiului Craiova, respectiv în proprietatea statului. 

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

12. 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. 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.449/2009 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pe anul 2010. 
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15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.126/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2010. 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către S.C. 
ZEMLAZ IMPEX S.R.L., a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17. 

17. Proiect de hotărâre privind instituirea unei servituţi de trecere, cu plată, către 
proprietarii imobilului situat în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.68 A, pe 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Unirii, 
nr.68, cu destinaţie de alee acces. 

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

19. Proiect de hotărâre privind cedarea contractului de concesiune nr.43T/2004, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ATCOM S.A., 
având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş, bl. U10, parter, 
către S.C. AGENA MAGGEN S.R.L. 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova a resurselor umane, materiale şi financiare preluate prin 
protocol de predare-primire. 

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova a resurselor umane, 
materiale şi financiare preluate prin protocol de predare-primire. 

24. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova a resurselor umane, materiale şi financiare preluate prin 
protocol de predare-primire. 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Grupului Şcolar „Charles 
Laugier” Craiova  şi Grădiniţei cu program prelungit nr.31 Craiova, a imobilelor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str. Brestei, 
nr.97, respectiv str. Vasile Alecsandri, nr.87. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare „Modernizare 
centrală termică – înlocuire instalaţii interioare de încălzire şi modernizare 
instalaţie utilizare gaze naturale, la Şcoala cu clasele I-VIII, nr.13, str. Bucovăţ, 
nr.76”. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 
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29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, cu destinaţia de birouri şi 
locuinţe colective, în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire – zona str. Făgăraş, str. 
Plevnei şi str. Opanez, în vederea extinderii unor spaţii producţie şi spaţii de 
prezentare, cu regim de înălţime P+1, respectiv P+2 şi amenajare parcare, în 
municipiul Craiova, str. Făgăraş, nr.6 B, respectiv nr.6 C. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţii de construire – zona str. Stejarului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, str. Stejarului, nr.26 A. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str.Teilor, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str. 
Teilor, nr.126 D. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – zona 
Brestei, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.97. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str. Trandafirului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1 şi garaj, în 
municipiul Craiova, str. Trandafirului, nr.35. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – str. Bariera 
Vâlcii, în vederea construirii unei hale, cu destinaţia de atelier mecanică auto, în 
municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.187. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare construire în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, 
reconsiderare configuraţie urbană structură volumetrică – str. Dr. Dimitrie 
Gerota, în vederea extinderii şi supraetajării unui imobil, cu regim de înălţime 
parter, cu destinaţia de spălătorie auto, cu supantă la P+1+2 parţial, cu destinaţia 
de birouri, în municipiul Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.18 A. 
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40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică – zona 
str.Electroputere, în vederea extinderii unei construcţii existente, cu regim de 
înălţime parter, cu destinaţia de alimentaţie publică şi extinderea cu locuinţă la 
etaj, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Electroputere, nr.1 A.  

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

42. 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 şi a condiţiilor 
existente în zonă, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, 
cu destinaţia de locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. Dr.Victor 
Papillian, nr.2 B. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str.Viitorului, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul Craiova, 
str.Viitorului, nr.36. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – zona 
str.Unirii, în vederea schimbării de destinaţie din locuinţă şi spaţiu comercial, în 
clinică medicală şi extindere pentru amplasare lift, în municipiul Craiova, 
str.Unirii, nr.196. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – zona 
str.Sfinţii Apostoli şi str.Împăratul Traian, în vederea construirii unui imobil, cu 
regim de înălţime P+1+M, cu garaj şi spaţiu comercial la parter, locuinţă la etaj 
şi mansardă, în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.128 B. 

46. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere 
limitată, în condiţiile Legii nr.31/1990, republicată, modificată şi completată, cu 
acţionar unic Municipiul Craiova, care să aibă ca obiect de activitate serviciile de 
pază. 

                                                                                                       INIŢIATORI , 
Consilieri municipali, 

Gheorghe ALBĂSTROIU 
Pavel BADEA 

                                                                                          Constantin RĂDUCĂNOIU 
  47.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.219/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
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organizarea şi desfăşurarea activităţii de ridicare, transport şi depozitare vehicule 
staţionate neregulamentar.  

                                                                                              INIŢIATORI , 
Consilieri municipali, 

                                                                              Bianca Maria Carmen PREDESCU 
Sorin IORDACHE 

  Dan Adrian Cherciu 
Emilian ŞTEFÂRŢĂ 

 
      
    Am să procedez şi eu ca până acum. Avem pe ordinea de zi 47 de puncte, 4 sunt 
retrase. Este vorba de punctele 17, 18, 20 şi 42.  V-aş cere acceptul să supun la vot 
ordinea de zi, urmând ca tunci când intrăm în problematica punctelor de pe ordinea de 
zi să citim titulatura fiecărui punct în parte. Şi o rugăminte pe care aş avea-o la dvs., 
îmi aduc aminte la începutul mandatului că am primit un calificativ toţi cum că aceste 
puncte de pe ordinea de zi  n-ar fi citite în comisii. Ele au fost cicite în comisii, 
dezbătute şi eu decât vă reamintesc titulatura fiecărui punct de pe ordinea de zi, urmând 
ca dvs. să faceţi intervenţiile de rigoare.  Dacă sunteţi de acord. Cine este pentru 
votarea ordinei de zi în bloc, fără punctele care au fost retrase? Votat cu unanimitate de 
voturi.   
                                  
                                                           

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

1. Întrebări şi interpelări. 
2. 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 septembrie 2010. 

3. 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 iulie 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii 
funcţiei de administrator de imobil. 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării atestatului de administrator de 
imobil, pentru Bărbulescu Florin. 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de imobil, 
pentru Udriţă Cornelia. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari, pe anul 2010. 
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8. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la 
Regia Autonomă de Administare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Iliescu Cornelia a spaţiului situat în 
municipiul Craiova, str. Bucovăţ, nr.7, aflat în administrarea Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe, 
aflate în proprietatea municipiului Craiova, respectiv în proprietatea statului. 

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

12. 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. 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.449/2009 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pe anul 2010. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.126/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2010. 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către S.C. 
ZEMLAZ IMPEX S.R.L., a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17. 

17. Proiect de hotărâre privind cedarea contractului de concesiune nr.43T/2004, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ATCOM S.A., 
având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş, bl. U10, parter, 
către S.C. AGENA MAGGEN S.R.L. 

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

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova a resurselor umane, materiale şi financiare preluate prin 
protocol de predare-primire. 

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova a resurselor umane, 
materiale şi financiare preluate prin protocol de predare-primire. 

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova a resurselor umane, materiale şi financiare preluate prin 
protocol de predare-primire. 

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Grupului Şcolar „Charles 
Laugier” Craiova  şi Grădiniţei cu program prelungit nr.31 Craiova, a imobilelor 
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aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str. Brestei, 
nr.97, respectiv str. Vasile Alecsandri, nr.87. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare „Modernizare 
centrală termică – înlocuire instalaţii interioare de încălzire şi modernizare 
instalaţie utilizare gaze naturale, la Şcoala cu clasele I-VIII, nr.13, str. Bucovăţ, 
nr.76”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova. 

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

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

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, cu destinaţia de birouri şi 
locuinţe colective, în municipiul Craiova, b-dul Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire – zona str. Făgăraş, str. 
Plevnei şi str. Opanez, în vederea extinderii unor spaţii producţie şi spaţii de 
prezentare, cu regim de înălţime P+1, respectiv P+2 şi amenajare parcare, în 
municipiul Craiova, str. Făgăraş, nr.6 B, respectiv nr.6 C. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţii de construire – zona str. Stejarului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, str. Stejarului, nr.26 A. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str.Teilor, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str. 
Teilor, nr.126 D. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – zona 
Brestei, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1, în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.97. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str. Trandafirului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1 şi garaj, în 
municipiul Craiova, str. Trandafirului, nr.35. 
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – str. Bariera 
Vâlcii, în vederea construirii unei hale, cu destinaţia de atelier mecanică auto, în 
municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.187. 

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

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică – zona 
str.Electroputere, în vederea extinderii unei construcţii existente, cu regim de 
înălţime parter, cu destinaţia de alimentaţie publică şi extinderea cu locuinţă la 
etaj, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Electroputere, nr.1 A.  

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str.Viitorului, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul Craiova, 
str.Viitorului, nr.36. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – zona 
str.Unirii, în vederea schimbării de destinaţie din locuinţă şi spaţiu comercial, în 
clinică medicală şi extindere pentru amplasare lift, în municipiul Craiova, 
str.Unirii, nr.196. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii – zona 
str.Sfinţii Apostoli şi str.Împăratul Traian, în vederea construirii unui imobil, cu 
regim de înălţime P+1+M, cu garaj şi spaţiu comercial la parter, locuinţă la etaj 
şi mansardă, în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.128 B. 

42. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere 
limitată, în condiţiile Legii nr.31/1990, republicată, modificată şi completată, cu 
acţionar unic Municipiul Craiova, care să aibă ca obiect de activitate serviciile de 
pază.  

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.219/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului 
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privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de ridicare, transport şi depozitare 
vehicule staţionate neregulamentar.  

  
 
                                                           

 
1. Întrebări şi interpelări. 

     Dl. Albăstroiu: 
     Ţinând cont că în ziua de azi suntem într-o criză totală la nivel naţional şi parţială pe 
plan european, în cadrul primăriei în urmă cu un an şi jumătate s-a desfăşurat un 
colocviu între o firmă italiană şi Primăria Craiova care a demarat atunci cu numărarea 
tuturor corpurilor de iluminat din şcoli, grădiniţe, licee şi instituţiile subordonate 
primăriei. S-a ajuns la o concluzie în care primăria şi aceste instituţii aveau de câştigat, 
ne-au făcut o adresă, am transmis-o la administraţia locală la dl. George Gîrd cu 
rugămintea să ne-o prezinte la toţi consilierii înainte de comisii şi chiar în plenul 
şedinţei, să vedem despre ce este vorba, să analizăm şi să dispunem în consecinţă. Văd 
că serviciul respectiv nu şi-a făcut datoria şi nu ştiu de ce şi vă rog să luaţi măsuri cu 
asemenea cazuri de indisciplină cu care ne tratează acest serviciu. 
      Aş vrea să încercăm cumva şi în cartierele mărginaşe să dăm cu substanţe din 
acestea toxice pentru ţânţari, că, vă spun sincer, lumea este foarte nemulţumită. Copiii  
muşcaţi de ţânţari se infectează pur şi simplu din cauza acestor insecte. S-a făcut 
dezinsecţie, dar am impresia că s-a făcut decât pe străzile principale în cartiere. Printre 
blocuri, într-adevăr am sesizat că s-au făcut, dar în cartierele mărginaşe cum ar fi 
Brestei, Cernele, Troaca, Izvor, Catargiu, nu s-a făcut.   
     O problemă deosebită, încercaţi şi elaboraţi o taxă de habitat, Consiliul Local sau 
executivul, în care să introducem taxe pentru dezinsecţie, dezinfecţie, ecarisaj, gunoiul 
care se aruncă la întâmplare prin tot oraşul, pentru că, diminuând numărul salariaţilor 
de la salubritate, automat gunoiul va fi din ce în ce mai mult. Să încercăm cumva, 
pentru că, vă spun sincer, am fost în Sucpi acum câteva zile şi oameni care mă cunosc 
m-au întrebat de ce nu facem ceva cu aceşti câini. Sunt de acord să plătească cât le 
cerem, numai să le cumpărăm badocuri, să fie trataţi cum trebuie, după normele 
europene, pentru că nu se mai poate. Sunt haite de câini în Lăpuş, în Rovine, în toate 
cartierele. Lumea este disperată.  Tot ne răcim gura aici în plen, dar văd că nu se ia nici 
o măsură. Oamenii sunt foarte nemulţumiţi.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de  precizarea d-lui Ştefârţă, cu accese şi accesuri, o să facem o prezentare 
corectă din punct de vedere gramatical la următoarea şedinţă, dacă mai vrea cineva să 
ţină minte subiectul, iar cu privire la interpelarea d-lui Albăstroiu, o să îi cer d-lui Gîrd 
să ne prezinte explicaţiile şi scrise cu privire la lipsa de reacţie în prezentarea 
materialelor pe care le-aţi depus dvs. 
     Legat de  dezinsecţie ţânţari, vreau să vă spun că s-a dat de trei ori peste tot în 
municipiul Craiova, deci toate graniţele municipiului au fost atinse şi  vreau să vă spun 
că toată această activitate de stârpire a ţânţarilor, prima dată începe cu zonele în care 
există păduri, pădurici, apă, apoi se trece în partea locuită.  În cele trei luni de zile când 
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s-a dat în mod repetat cu aceste substanţe, am  constatat lucruri diferite. În zona în care 
exista mai puţină vegetaţie, lucrurile stăteau bine, în zona în care era mai multă 
vegetaţie, lucrurile stăteau mai rău. Le-am cerut explicaţii colegilor de la salubritate, 
mi-au spus că din păcate lucrurile stau aşa, pentru că imediat sau a doua zi după ce se 
dădea cu aceste substanţe, ploua. Acolo unde două zile nu ploua, cu siguranţă că 
lucrurile stăteau foarte bine. Erau cartiere de blocuri în care nu existau ţânţari, iar în 
alte cartiere tot de blocuri, lucrurile stăteau diferit pentru că vegetaţia din jur în urma 
ploilor, nu a mai păstrat acele substanţe. Din acest punct de vedere, am insistat şi de trei 
ori s-a dat în toată Craiova.  
     Cu privire la taxa de habitat, cu siguranţă că toţi românii, nu numai craiovenii, sunt 
foarte irascibili când aud de o taxă în plus. Nu spun că nu este necesară sau că n-ar fi 
eficientă, dar în asemenea vremuri nu cred că noi putem rezolva cu această taxă 
problema câinilor. Problema câinilor, am mai spus-o şi o repet, numai cu o legislaţie de 
altă natură decât cea existentă acum. Legislaţia de acum protejează mai mult câinele 
decât omul, iar ea trebuie schimbată în sensul că cel care trebuie protejat prin această 
lege trebuie să fie omul şi nu câinele. Şi eu am câine acasă, şi eu îi iubesc şi cred că cei 
mai mulţi dintre dvs. iubiţi câinii, dar atunci când este să protejăm pe cineva, prima 
dată protejăm omul şi după aceea câinele.  Serviciul Public de Salubritate are în 
subordine unul sau două echipaje de ecarisaj. Cu siguranţă că la numărul de câini 
existenţi nu au cum să facă faţă, mai ales în condiţiile în care trebuie să se protejeze pe 
ei în primul rând, de alţi oameni, apoi de câinele pe care îl prinde pentru că sunt şi 
situaţii de acest gen. Oricum, problema ridicată de dvs., a mai fost ridicată de-a lungul 
vremii, dacă ţin minte, şi de dl. Cherciu, care a pus în discuţie asemenea taxă pentru 
ecarisaj. Repet, costul, pentru a ţine la standarde europene, aşa cum ziceţi dvs, al unui 
câine, este egal cu costul întreţinerii unui om.  Cu elementele minimale: hrană şi apă. 
Atât costă un om cât costă şi hrănirea unui câine şi invers. 
     Dl. Ştefârţă: 
    Intervenţia mea este legată de interpelarea din luna trecută prin care ceream câteva  
lucruri sau puneam degetul pe anumite deficienţe şi în finalul căreia am cerut să 
primesc un răspuns scris. Mulţumesc  aparatului primăriei că a formulat acest răspuns. 
Mi s-a răspuns că din cauza dificultăţilor financiare, anul acesta nu se va putea 
rebalasta carosabilul din cart. Făcăi şi că, şi aici îmi exprim surprinderea, nu se vor 
putea amplasa cele două trei tuburi, la un podeţ pe str. Muntenia în cart. Catargiu. Dl. 
Viceprimar, eu nu am cerut să facem străpungerea din str. Humuleşti, nu am cerut 
prelungirea str. Arieş, care este vitală pentru circulaţia Craiovei, nu am cerut să se facă 
tunelul prevăzut în PUG până în stra. Amaradiei. Eu am cerut două-trei tuburi. Dvs. îmi 
răspundeţi că este nevoie de un nou buget ca să se găsească bani pentru două trei tuburi 
de azbociment. Eu zic că uşor se exagerează. Poate căutaţi şi găsiţi câţiva lei pentru 
cele două trei tuburi de azbociment pe str. Muntenia. 
     Mai era un lucru pe care eu l-am cerut şi pentru care nu am primit răspuns şi să mi 
se comunice dacă CEZ ocupă terenul cu parcarea de pe str. Prelungirea Severinului în 
mod legal sau nu şi dacă este ilegal, ce măsuri aţi luat. 
     Dl. Viceprimar Dincă:             
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     Legat de bani şi de modul în care am putea să investim, la una din comisii am avut o 
discuţie cu dl. Boboc tot pe teme de acestea să investim şi în chestii care chiar dacă ni 
se par mărunte, cum sunt câteva tuburi sau o reţea mai scurtă sau mai lungă de apă, mi 
se pare extrem de important să găsim aceşti bani. I-am spus acest lucru şi d-lui Boboc , 
vă repet şi dvs., luna viitoare, deci nu mai departe de luna viitoare, sunt deschis, dar 
împreună s-o facem. Nu vreau să spun că a găsit Dincă banii.  O să votăm o nouă 
rectificare de buget şi o să spunem: de aici putem să luăm banii, 80 – 100 milioane, cât 
or fi acele tuburi şi lăsăm celelalte lucrări să le facem la anul, pentru că împreună 
votăm acest buget. Nu cred că este normal să-mi asum eu toate meritele sau toate 
minusurile acelui buget. Este meritul dvs., al Consiliului Local. 
     Legat de CEZ, după cum ştiţi, cam de 10 zile se demolează un aşa zis cartier. Cei de 
la Disciplină au tot fost acolo şi sunt şi acum în zonă. Astăzi este ultima zi, iar mâine 
dimineaţă le voi cere să-mi facă un material pe care vi-l voi da şi dvs., chiar dacă nu 
mi-aţi cerut acest lucru. Să vedem cum stau lucrurile, pentru că CEZ este una din 
firmele care au bani şi poate să plătească.  Şi cred că este cazul să plătească, mai ales în 
condiţiile în care, prin legea de privatizare, noi autorităţile locale trebuie să punem la 
dispoziţie terenuri cu titlu gratuit pentru extinderea reţelei. Şi iată că, de aici având un 
câştig pentru că aşa a fost făcută legea, poate, de partea cealaltă, să plătească pe deplin 
ceea ce foloseşte, fără să aibă un statut special.   
     Dl. Cherciu: 
     Mă voi referi la două probleme în itnervenţia mea, una oarecum de interes punctula 
şi una de interes cetăţenesc. Cu toţii suntem la curent cu ceea ce s-a întâmplat la Poliţia 
Comunitară, anume faptul că constrângeri bugetare, independente de voinţa Consiliului 
Local au obligat această instituţie să disponibilizeze un număr important de personal.  
Din păcate, am primit o informare şi o sesizare din partea unei persoane care a fost 
disponibilizată. Am constatat, că dacă obiectiv, a trebuit să se renunţe la acest număr de 
persoane, felul în care au fost selectate persoanele, nu mai ţine de obiectiv, ci de 
subiectivism şi, în unele cazuri, pot fi bănuite şi alte interese personale ale unor 
persoane cu funcţii de conducere din această instituţie pentru ca în viitor, astfel de 
probleme să nu mai apară, mi se pare absolut necesar ca toate criteriile pe baza cărora 
se fac aceste disponibilizări, să fie aduse la cunoştiinţă  personalului, asta pe de o parte, 
va permite chiar o autoevaluare, şi, în final, tabelul cu aceste calificative să fie afişat, 
este o instituţie publică, mi se pare că transparenţa în astfel de situaţii este obligatorie. 
Nu am căderea să verific eu personal dacă cele sesizate în plângerea pe care am primit-
o sunt reale sau nu, însă sunt semnalate cazuri de genul: au fost păstrate în instituţii 
persoane care nu aveau buletin de Craiova şi care au făcut acest lucru în ultima 
perioadă, în decurs de o lună de zile. Au fost păstrate persoane cu abateri disciplinare 
grave, şi aici îmi este semnalat un caz care într-adevăr mi se pare ieşit din comun, 
anume, un agent care cu ceva timp în urmă şi-a pierdut încărcătorul cu cartuşe, a fost 
păstrat şi chiar a primit calificativul de foarte bine. Există persoane care au studii 
superioare şi care, în mod normal, beneficiau de un punctaj superior şi au fost 
disponibilizate. Există cazuri, şi chiar persoana care  semnala acest lucru, care are o 
situaţie familială deosebită, de genul, este singură şi are un copil în întreţinere, a fost 
disponibilizată.  Este o întreagă listă de astfel de nereguli, ştiu că a fost sesizat inclusiv 
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dl. Viceprimar Sas, cu aceste aspecte. Am ţinut însă să ridic această interpelare în 
plenul şedinţei şi să solicit în scris d-lui director al Poliţiei Comunitare un raport 
privitor la criteriile care au fost folosite pentru disponibilizarea personalului şi acest 
tabel nominal cu angajaţii şi punctajul pe care l-au obţinut. Solicit să-mi fie înmânat 
personal şi, evident, dacă oricine altcineva va dori, este un document public, îl pot pune 
la dispoziţie.  Nu vă ascund, am avut o discuţie şi personal cu dl. Director, dânsul este 
nou numit în funcţie, există cauze obiective că n-a putut să se familiarizeze integral cu 
problemele din acest serviciu şi  este moştenitorul unor practici neortodoxe care, se 
pare, că în acea instituţie datează de ani de zile. 
     Al doilea punct spuneam că este de interes cetăţenesc, anume la invitaţia unor 
locuitori din cart. Catargiu, m-am deplasat în zona str. Roznov. În acea zonă au fost 
recent executate lucrări de introducere a reţelei de canalizare şi în buna tradiţie 
românească, în loc să reuşim să punem în funcţiune noua canalizare, s-a reuşit aducerea 
în stare de nefuncţionare a celei existente, încât există o intersecţie în care apa menajeră 
pur şi simplu pluteşte, şi vă daţi seama ce mirosuri se degajă în zona respectivă. Mi-au 
fost semnalate şi alte lucruri neplăcute. Unul dintre ele este, într-adevăr, foarte greu de 
explicat, deci eu personal n-am avut ce să le spun locuitorilor din zonă, anume că există 
un  tronson din această str. Roznov, anume între intersecţia Gorjului – Bega care nu a 
fost niciodată amenajat, deşi str. Roznov a fost pietruită însă din cauze care se pare că 
sunt foarte greu de depistat, un segment de aproximativ 100 m nu este amenajat măcar 
la nişte cerinţe de minimă civilizaţie. N-are rost să insist eu asupra descrierii a ceea ce 
se întâmplă în zonă şi cum arată străzile inundate de canalizare la o distanţă de nici 100 
m de Liceul Fraţii Buzeşti. Vreau însă, să mă refer la un lucru care, cred eu că până la 
urmă ne poate fi util în viitor tuturor, anume felul în care lucrările de construcţii, că 
vorbim de canalizări, aducţiuni de apă, asfaltare sunt recepţionate.  Indiferent de felul 
în care o firmă contractoare lucrează, în momentul în care recepţia se face, dacă 
recepţia se face ca la carte, firma respectivă ar fi obligată să facă lucrările din caietul de 
sarcini. Ceea ce am constatat pe teren mie îmi dovedeşte că în continuare fazele acestor 
lucrări sunt semnate în orb. De ce sunt semnate în orb de serviciile de specialitate ale 
primăriei, cauze pot fi multiple: delăsare, dezinteres, corupţie chiar, şi cum spuneam, 
astfel de lucruri ar trebui să înceteze şi chiar îmi permit să vă fac o sugestie. Chiar am 
mai discutat acest lucru cu dl. Viceprimar Dincă şi cred că este momentul să încercăm 
să găsim forma în care am putea-o transpune în practică anume ca din aceste comisii de 
recepţie să facă parte, cel puţin cu statut de observatori, şi membri ai Consiliului Local 
şi chiar membrii ai Comitetului Cetăţenesc.  I-am putea pune la treabă şi pe unii şi pe 
alţii, să zicem, într-un fel nu numai de munca pe care o desfăşurăm în general, anume 
datul din gură, ci şi să mergem pe teren. Legea nu permite să fim parte a comisiei de 
recepţie, cel puţin să fim cu statut de observatori.  Cred că o astfel de măsură va face ca 
toate aceste distrugeri şi neamenajări în urma unor lucrări să fie reduse.  
     Nu ştiu dacă dl. Director Buruiană este în sală, îi lansez rugămintea ca să-mi 
comunice dânsul, funcţie de programul pe care îl are, o dată şi o oră în care să ne putem 
întâlni pe această stradă Roznov pentru a vedea la faţa locului problemele şi să 
găsească soluţiile. Dacă nu este în sală, am rugămintea reprezentanţii de la Compania 
de Apă să-i transmită disponibilitatea mea. Indiferent de data şi ora la care dânsul crede 
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că se poate deplasa, eu voi face efortul să fiu prezent şi să discutăm cu cetăţenii din 
zonă despre ce se întâmplă în acel loc şi care ar fi soluţiile.  
     Dl. Viceprimar Dincă:        
     Cu privire la criteriile aplicate la Poliţia Comunitară, vreau să vă reamintesc că cei 
care dădeau tonul în această instituţie şi care coordonau întreaga activitate, cei doi 
directori şi cei patru şefi de servicii, au plecat, dacă nu mă înşel, acum trei luni de zile. 
Directorul actual este din afara Poliţiei Comunitare, este  funcţionar public, este angajat 
al primăriei şi în urma discuţiilor purtate cu dânsul i-am cerut expres ca aceste criterii 
să fie aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor din poliţie, dar în primul rând am cerut ca 
aceste criterii să fie făcute împreună cu poliţiştii comunitari, împreună cu reprezentanţii 
lor, cu liderii de sindicat. Într-adevăr şi la mine au venit câteva plângeri, dar cu 
siguranţă că din 217 sunt un număr care au fost nemulţumiţi, pentru că nu este un 
număr mic.  Ţin minte că la începutul discursului dvs. aţi spus că nu vreţi să judecaţi 
pentru că nu aţi văzut toate documentele. Cred că mai înainte de a purta discuţia cu 
directorul este bine să şi vedeţi documentele, adică lista de criterii, persoanele 
disponibilizate şi punctual pe cei care aveţi suspiciuni cu privire la modul în care s-au 
încadrat  sau nu în aceste criterii. 
     Str. Roznov – reţea canalizare, recepţie lucrări. Ştiţi că două luni cu cei de la 
disciplină, şi cu cei de la investiţii, şi cu cei de la servicii publice, am purtat discuţii 
legate de spargerea străzilor, de reabilitarea lor, de controlul acestor autorizaţii de 
spargeri şi să urmărim reabilitarea rapidă a acestor străzi. Am pus la punct un sistem, 
dar vreau să vă spun următorul lucru şi cred că ar trebui să fim absolut conştienţi. 
Reabilitarea unei reţele de canalizare, montarea a 22 mii apometre, extinderea reţelei de 
apă şi canal presupune să spargi, să faci nămol, să creezi disconfort. Este evident că pe 
lângă aceasta poţi să depui o minimă diligenţă ca acele lucrări odată terminate, să fie 
astupate repede şi  carosabilul să ajungă la acelaşi nivel în cel mai scurt timp. Asta 
încercăm să facem.  Lucrările făcute de Hidroconstrucţia nu au fost recepţionate, 
oricum ele sunt în termen de garanţie, oricum pe lângă toate acestea au un termen de 90 
de zile de la data recepţiei să reabiliteze acolo unde sunt probleme aşa că sunt încă în 
termen, iar în măsura în care nu are nimic cineva împotrivă, sau nu are cineva ceva 
împotrivă de a numi un consilier local să meargă la o comisie de recepţie, cu cea mai 
mare plăcere o să-l anunţăm, pentru că în dispoziţia dată de primar nu putem să-l 
prindem, să-l consemnăm acolo ca şi consultant sau  ca persoană care asistă. Pur şi 
simplu, o să facem o listă, o comunicăm tuturor consilierilor, fie prin mail, fie direct, o 
să se ocupe cei de la administrativ, să spunem ce lucrări o să le recepţionăm şi la ce 
perioadă şi cine este disponibil, cine vrea, cine crede că este cazul să se prezinte, cu cea 
mai mare plăcere să fie prezent acolo. Repet, nimeni nu cred că se  gândeşte că în 
măsura în care se sparge asfaltul, se sparge strada pietruită, şi se bagă o reţea de 
canalizare sau se bagă patru metri, nu cred că are acelaşi confort. Ba dimpotrivă,  
trebuie să suporte un disconfort o anumită perioadă de timp şi să ştiţi că oriunde va fi 
introdusă reţea de apă şi canalizare, va exista disconfort. Depinde de noi să depunem 
toate diligenţele pentru ca acest disconfort să fie pe perioadă cât mai scurtă de timp. 
     Dl. Badea: 
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     În august 2009 prin HCL 386 a fost aprobată organizarea unei comisii mixte de 
elaborare a Statutului municipiului Craiova. Această comisie era formată din consilieri 
municipali, funcţionari publici şi alţi specialişti. Preşedintele acestei comisii era dl. 
Viceprimar Dincă Mărinică, vicepreşedinte era dl. Iordache, iar secretar era dl. Mincu. 
Departe de mine intenţia de a aduce acuză cuiva, dar consider că este o mare scăpare pe 
care am avut-o în această perioadă. Această scăpare a fost în primul rând, din partea 
celor patruzeci şi cinci membri care fac parte din această comisie, pentru că nu şi-au 
îndeplinit responsabilităţile de predare a materialelor necesare întocmirii statutului. 
Totodată o vină care este chiar mai mare, aparţine preşedintelui care nu a convocat în 
această perioadă nici o şedinţă sau cel puţin să fi înştiinţat scris pe membrii comisiei că 
nu-şi duc la îndeplinire responsabilităţile. Vă spun acest lucru pentru că acest proiect  
de statut  trebuia să fie prezentat la sfârşitul anului 2009, iar noi suntem la un an de la 
înfiinţarea acelei comisii şi nu am dus la îndeplinire acest obiectiv pe care ni l-am 
propus. De aceea, eu vin cu două propuneri către dvs. prima ar fi să propunem să 
completăm lista cu  membri ai comisiei pentru că dintre cei 45 unii dintre consilieri şi-
au dat demisia, iar alţii au fost numiţi în funcţii publice care  îi făceau incompatibili cu 
statutul de consilieri. A doua propunere pe care o fac este aceea de a încerca să 
desemnăm un alt preşedinte de comisie, având în vedere faptul că dl. Viceprimar Dincă 
Mărinică a preluat prerogativele de primar, atribuţiile şi responsabilităţile care îi revin 
acum, îi ocupă foarte mult timp şi probabil că nu are efectiv timpul necesar să se ocupe 
şi de această problemă. Totodată, având în vedere tinereţea şi lipsa de experienţă a 
dânsului, nu cred că este bine să-l încărcăm în continuare cu această responsabilitate. 
Cred că acest oraş reşedinţă de judeţ, viitoare capitală de euroregiune merită să aibă un 
statut. 
     Dl. Viceprimar Dincă:         
     Acest proiect de hotărâre de consiliu precum şi modul în care s-a constituit acea 
comisie şi structura acelei comisii, a fost determinată de iniţiativa d-lui radu teodor, un 
domn consilier local care în momentul de faţă nu mai este membru al consiliului. La 
acea şedinţă de constituire a comisiei din care fac parte un număr important de membri, 
consilieri locali şi funcţionari din cadrul primăriei, fiecare şi-a asumat o temă, adică 
fiecare şi-a asumat câte o bucăţică din acel statut să se ocupe de el pe specialităţi sau ce 
a crezut dânsul că i se potriveşte mai mult. La aceeaşi dată s-au ales şi preşedintele şi 
vicepreşedintele, secretar. N-are nici o importanţă cum îi cheamă şi de la ce partide 
sunt. Ideea este că fiecare beneficia de suportul logistic al funcţionarilor din acea 
comisie, urmând ca fiecare să-şi redacteze acea bucăţică de statut. După ce erau 
redactate şi depuse la secretar, se întrunea comisia pentru a se discuta şi a se face un 
întreg pentru că era normal ca acea comisie în ansamblul ei, să se pronunţe cu privire la 
statut. Înţeleg că este foarte frumos, foarte interesant şi dă bine politic să spui că este 
tânăr, fără experienţă şi n-are rost să-l încărcăm cu atâtea probleme pe viceprimar, 
înţeleg doar. Deşi sunt tânăr, am cel puţin căderea să înţeleg de ce se fac asemenea 
afirmaţii, n-o să le răspund niciodată indiferent cine le enunţă, sunt deschis în 
continuare să-l ascult pe dl. Secretar al comisiei dacă s-a depus vreun document. Sunt 
convins că nu s-a depus pentru că altfel m-ar fi informat şi aş fi convocat acea comisie. 
Cu siguranţă că nu o voi convoca niciodată atâta timp cât ne întâlnim doar să stim de 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.08.2010                                                                  16                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

vorbă şi nu avem materiale pe care să discutăm. Acest statut, am mai văzut nişte 
observaţii în partea publică, nu presupune că instituţia Consiliului Local sau a 
primarului nu are regulament de funcţionare sau  lege, sau ceva de genul acesta. Are pe 
deplin. D-ra Predescu este unul dintre cei vinovaţi pentru faptul că avem regulament în 
Consiliul local. Este vorba de o formă de prezentare a Craiovei în afara Craiovei. 
Exemple vedem doar la câteva oraşe din ţară care au reuşit să facă acest statut. Pot să-
mi propun ca obiectiv acest lucru, dar fără ajutorul consilierilor locali, cei care sunt 
promotorii fiecărui fragment din acest statut, nu vom putea face mare lucru, indiferent 
cine va fi acel preşedinte, dacă va fi cu foarte mare experienţă  sau suficient de în vârstă 
sau dacă va fi un tânăr fără experienţă.  
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Punctez două chestiuni de principiu. Această banalitate, faptul că subntem în 
Uniunea Europeană, toţi ştim să revendicăm apă, canal şi câte şi mai câte drepturi, însă 
partea de obligaţii şi comportamente o cam ignorăm.  În legătură cu câinii vreau să vă 
spun că n-o să vină niciodată legea aia despre care tot vorbim de  doi ani şi jumătate 
aici, pentru că există legislaţie europeană, directive foarte clare care  reglementează 
această chestiune şi cred că cel mai important ar fi să încercăm să ne conformăm la o 
legislaţie a unui sistem în care am dorit să intrăm şi din care cred că nu vrem să ne dea 
nimeni afară. Deci există reglementări care spun ce ar trebui să facem, cum ar fi de 
exemplu că ar trebui să facem adăposturi şi n-o să tot spunem noi că costă mai mult un 
câine decât un om, avem grijă de câine şi n-avem de om, acestea sunt nişte discuţii 
primitive, bune pe la ţară unde ţii câinele legat cu soarele în cap şi fără apă, dar nu în 
lumea civilizată şi de această chestiune nu este responsabil primarul, viceprimarul, 
suntem responsabili cu toţii pentru că  ar trebui să gândim şi să ne gândim să 
reglementăm în acest sens. Tot în acest sens, cred că trebuie să reglementăm şi această 
chestiune despre care tot discutăm, cum ar fi ce să facem, că spargem şi nu repară. 
Probabil că ar trebui să ne gândim ca într-o comisie economică, în altă parte, să 
hotărâm printr-o hotărâre a Consiliului local nişte amenzi la maximum pe care le 
permite legea pentru neîndeplinirea îndată şi în condiţii de calitate maximă pe care o 
are oricine strică strada. Că a băgat curent electric, că a băgat gaze, foarte bine că a 
băgat, şi-a făcut treaba, o să ia banii pentru chestia asta. Să repare acolo şi anume 
îndată. Noi jelim că este o mică firmă, că nu şi-a făcut treaba, noi n-avem treabă cu 
mica firmă pe care o angajează firma mare ca să scape de responsabilitate sau de 
muncă. Noi avem treabă cu cetăţenii Craiovei pe care îi reprezentăm şi care trebuie să 
beneficieze de străzi normale. Sigur, după ce s-a încheiat lucrarea. Dar, după ce s-a 
încheiat lucrarea, să repare de îndată. Dacă nu repară, să-i luăm toţi banii pe care putem 
să-i luăm şi asta trebuie s-o reglementăm cât mai repede, s-o aplicăm cu stricteţe că aşa 
este în occidentul ăsta în care am tot vrut să intrăm. Sunt multe alte lucruri pe care mă 
gândesc că ar trebui să ne obişnuim cu chestia asta  că nu avem ce aştepta fiindcă nu 
există decât două lucruri. Ori ne vom chinui foarte mult până când să avem transport în 
comun, de exemplu, ca în Occident, şi o să ne chinuim noi, n-o să se chinuiască ei şi ori 
o să-l avem, ori o să ne dea afară până la urmă de acolo. 
     În al doilea rând, aş vrea să vă propun să nu uităm ceva. Am fost de acord, am 
aprobat, am votat şi am plătit o Strategie de Dezvoltare a oraşului foarte bună, un lucru 
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extraordinar pe care l-am realizat. Am impresia că nimeni dintre noi nu se mai 
raportează la ea.  Eu nu vorbesc de domnii viceprimari, eu vorbesc de noi, fiindcă ne 
ocupăm numai  de câte o găurică pe care am văzut-o noi pe strada nu ştiu care şi părem 
foarte preocupaţi de destinul găurii ăleia,  dar nu ne preocupăm deloc. De exemplu, este 
responsabilitatea şi a mea, nu învinovăţesc pe nimeni, dar hai să recunoaştem nişte 
lucruri să începem să ne apucăm de treabă. Că n-am făcut analize periodice să ne 
întrebăm de ce aceste regii ale noastre, cele mai multe dintre ele merg în pagubă. Ca să 
nu mai revin la punctul cu RAT pe care o să-l aprobăm,  eu nu înţeleg de exemplu, de 
ce RAT trebuie să meargă în pagubă cu resursele pe care le are, dacă Bacriz are profit. 
Atunci să dăm RAT-ul Bacrizului pentru binele cetăţenilor Craiovei. Ori să facem 
RAT-ul profitabil. Altă cale nu există.   
      Aş dori să-i aduc aminte d-lui viceprimar , că acum două luni, pe mine cel puţin m-
a convins, şi pe o parte dintre dvs., dacă nu pe toţi, de nevoia de a schimba 
managementul şi modul de organizare al activităţii în pieţele Craiovei. A trecut vremea, 
şi n-a mai revenit, cum ne-a anunţat cu propunerea respectivă. Între timp, cred că în 
general şi se poate spune că noul  şi tânărul director al pieţelor se mişcă şi se vede că se 
schimbă ceva în pieţe, însă nu suficient şi de aceea vreau să spun că aştept de la noii 
directori ca să aibă program şi să ni-l prezinte şi să se vadă pe etape  cum se schimbă 
lucrurile acolo. De exemplu, există la Pelendava, după cum se ştie, un fel de piaţă care, 
după câte am înţeles, funcţionează ilegal.  Cum se poate într-un mare oraş cum este  
Craiova instituţiile abilitate ale statului să nu-şi pună problema în ce condiţii de igienă 
funcţionează o piaţă atât de mare de atâta vreme fără ca nimeni să se sesizeze. Eu am 
stat de vorbă cu dl. Director al pieţelor, există varianta aceea cu pieţe mobile care ar 
putea rezolva problema oamenilor de acolo în condiţii civilizate. Nu aşa să o tot lungim 
şi să lăsăm lucrurile fără rezolvare. Până la urmă cine îşi asumă nişte responsabilităţi 
din nişte funcţii trebuie să rezolve problemele, nu să ne explice de ce nu se poate, că de 
ce nu se poate ştiam dinainte de a ne apuca de treabă. 
        Mă opresc aici şi am făcut nişte propuneri pe care nădăjduiesc ca dvs., colegii 
consilieri, dacă le apreciaţi corecte să încercăm să le ducem la îndeplinire pentru că 
trebuie făcute adăposturile acelea cu taxa de salubritate de care spune dl. Albăstroiu. Eu 
cred că cetăţenii Craiovei n-o să fie împotrivă să dea 2 lei să scape de câinii de pe 
stradă. Să implicăm, aşa cum este corect şi firesc, asociaţiile de ocrotire a animalelor, 
aşa cum sunt ele şi care sunt, şi să le dăm responsabilitatea de a se ocupa de adăpostul 
ăla într-o formă de parteneriat modern, aşa cum trebuie procedat, nu să ne luăm noi, 
primăria, grija să stăm toată ziua să hrănim câinii. Cred că trebuie să căutăm asemenea 
soluţii şi trebuie împreună să găsim rezolvări. 
       Dl. Viceprimar Dincă: 
       Eu m-aş bucura dacă legislaţia europeană şi nu mă refer la legislaţia Uniunii 
Europene  pentru că deocamdată Uniunea nu s-a gândit să reglementeze problema 
câinilor, ci legislaţia europeană din ţările membre pentru că fiecare legislaţie este 
diferită de la ţară la ţară cu privire la câini. Ne-am uitat şi pe aceste aspecte şi m-aş 
bucura să avem în România legislaţia uneia dintre ţările civilizate din Uniunea 
Europeană şi am putea face multe, chiar fără să luăm acel 1 leu sau 2 cât aţi propus. 
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     Legat de spargeri, sunt adeptul faptului de a aplica amenzile cele mai dure în 
momentul când fac o spargere şi spun: lasă că este strada lor şi spargerea este a mea. Eu 
m-am uitat tot timpul pe acele autorizaţii de spargere de stradă şi termenele să fie cât 
mai scurte, 3-4-5 zile dacă  este intervenţie pe tremen scurt, de aşa manieră încât să fie 
reabilitată strada.  
     Transportul în comun, aveţi în şedinţa de astăzi un proiect de hotărâre prin care 
încercăm să reducem cheltuielile şi RAT să-l facem profitabil. Am redus şi consumul 
de combustibil aproape cu 20% în ultimele două luni, reducem şi cheltuielile de 
personal în acest sens şi încercăm s-o facem profitabilă şi nu o regie pe care încercăm 
s-o susţinem noi din punct de vedere financiar pentru a fi funcţională. 
     Strategia de dezvoltare a oraşului, aşa este fiecare consilier local, indiferent de 
culoarea politică, atunci când vede câte o problemă prin oraş sau când i-o semnalează 
câte un cetăţean, încearcă s-o aducă la cunoştinţă şi încearcă s-o rezolve. Avem de ales 
între această strategie şi transportul în comun.  Oricum, că tot veni vorba de dezvoltarea 
oraşului, vreau să vă comunic faptul că ieri, ministrul secretar de stat la Ministerul 
Dezvoltării, dl. Murgeanu, a fost prezent aici şi împreună cu directoarea de la ADR am 
semnat contractul pentru Centrul Multifuncţional sau Centrul Expoziţional de la Târgul 
Romanescu. În săptămânile următoare o să facem o şedinţă extraordinară în care să 
facem o rectificare a unei hotărâri anterioare de consiliu prin care am aprobat 
împrumutul de 20 milioane de euro pentru că cei de la Ministerul Finanţelor ne vor da 
un aviz favorabil numai în măsura în care venim cu proiectele deja semnate şi noi avem 
unul din cele două proiecte semnate, cel cu Aqua Land are nevoie de încă câteva luni 
pentru a ajunge la maturitate şi interesul nostru este să dăm cât mai repede drumul la 
lucruri, iar în acest sens, prin hotărârea pe care o vom da, vom defalca din cele 20 
milioane de euro 11,7 milioane de euro şi diferenţa de 8,3 milioane pentru fiecare 
dintre cele două proiecte, de aşa manieră undeva în luna septembrie să luăm şi avizul 
de la Ministerul Finanţelor.   
      Piaţa – societate comercială. Eu cred că în această lună o să fac un efort şi o să-i rog 
pe colegi să se uite peste acel raport care a fost redactat după verificările făcute la piaţă, 
fiecare dintre cei care vor vedea acel raport să-şi spună punctul de vedere. Au trecut 
două luni de zile pentru că încă un reproş a fost la vremea respectivă că nu există timp 
pentru dezbateri şi cred că a fost suficient. Acum vom putea vedea acel raport, vom 
putea vedea care sunt minusurile şi plusurile acelui serviciu public de salubritate. Am 
văzut că în ultimele două luni a fost propusă înfiinţarea a diverse societăţi comerciale 
deci ne-am desprins un pic de ideea că trebuie să rămână ceea ce există acum, fie 
serviciu, fie regie, indiferent în domeniul în care lucrează şi atunci avem un plus înainte 
sau un pas înainte şi cred că luna viitoare sau în maxim două luni de zile, vom veni cu o 
nouă propunere, dar numai în măsura în care voi înţelege că există o majoritate 
covârşitoare, pentru că să venim cu un proiect de acest gen şi să vin să dau explicaţii şi 
la final să existe o expunere sumară că nu avem dezbateri, mi se pare şmecherie sau mi 
se pare că nu ştiu cine vrea să privatizeze nu ştiu ce. Nu mă interesează subiectul în 
forma asta numai în măsura în care voi simţi că există o majoritate şi că fiecare dintre 
noi înţelege utilitatea acestui proiect, atunci voi veni cu el în dezbatere în şedinţa de 
consiliu. 
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     Dl. Giurgiu: 
     Mă refer la Ansamblul Maria Tănase. Clădirea. L-aş ruga pe dl. Director să găsească 
nişte soluţii să putem zugrăvi clădirea. Este o instituţie de cultură şi sunt diferite minuni 
desenate pe clădire. 
     Tot în faţa Ansamblului Maria Tănase, terenul acela ce situaţie are şi dacă se pot 
amenaja parcări pentru maşinile acelea frumoase de acolo, din faţa instituţiei. 
     Dl. Viceprimar Dincă:            
     Clădirea este proprietate privată. Numai în măsura în care are puţină voinţă 
proprietarul să poată să o zugrăvească, pentru că sunt banii lui şi interesele lui 
personale. 
     Legat de parcări, cred că în zona respectivă acum o lună de zile am încheiat un set 
de parcări în apropiere, cei drept, nu acolo, iar asta înseamnă că în centru au mai apărut 
câteva parcări. Putem să discutăm pentru că asta este prima fază.  Cu siguranţă nu se 
vor putea face anul acesta dar prima fază este că se verifică acel teren dacă este 
proprietatea primăriei sau nu, pentru că de regulă constatăm câte un colţişor care ni se 
pare extrem de mic este al nostru, iar după ce mergem la cadastru şi verificăm  cu 
colegii noştri constatăm că este proprietatea nu ştiu cui şi că trebuie să renunţăm la acea 
lucrare. Oricum, am avut în şedinţele anterioare acum câteva luni, proiecte de hotărâri 
prin care a trebuit să cumpărăm terenuri pentru a face sensuri giratorii, lărgiri de străzi. 
     D-ra Predescu: 
     Erau câteva discuţii cu privire la nişte dezbateri anterioare. Vreau să spun atât. Cu 
privire la câinii comunitari, este un demers început în urmă cu trei luni, l-a iniţiat dl. 
Consilier Cherciu, am participat şi eu, este un set de acte  întocmit în acest sens, vom 
continua această dezbatere, dar  trebuie şi cu ajutorul executivului, pentru că vrem ca 
dezbaterea să fie realizată cu serviciul de salubritate, cu asociaţiile neguvernamentale 
care desfăşoară o activitate în acest sens, pentru a realiza ceva benefic în interes 
general.  
     A doua problemă pe care vroiam să o amintesc, este aceea că statutul municipiilor a 
fost o temă de dezbatere cu caracter profesional pentru secretarii municipiilor, la 
sfârşitul anului 2008. Lucrarea realizată de secretarul municipiului Craiova s-a detaşat 
ca valoare, a fost însuşită întru-totul de municipiul Timişoara, ceea ce a făcut ca la 
începutul anului 2009, acesta să apară cu statutul municipiului pe lucrarea noastră. Cred 
că putem porni şi noi de la această lucrare în finalizarea demersului iniţiat în urmă cu 
un an.  
     Câteva probleme foarte importante. Noi, municipiul Craiova, printr-o atitudine de 
foarte multă bunăvoinţă, în sensul că deşi era un litigiu pe rol, municipiul Craiova, prin 
primar, la acea dată, a renunţat la acţiune şi la judecată. Am pierdut dreptul de 
proprietate asupra corpului de clădire nr. 2 de la Colegiul Naţional Elena Cuza, acesta 
revenind în baza unei hotărâri de guvern dată în baza legii speciale privind retrocedarea 
imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din ţara noastră, o situaţie discutabilă, de 
aceea se şi pornise litigiul. Starea de fapt prezentă este următoarea: chiar prin acea 
hotărâre de retrocedare în natură, până în anul 2012, destinaţia de lăcaş de învăţământ 
trebuie menţinută şi  de către proprietarul actual. Noi am scos din evidenţa domeniului 
privat al municipiului Craiova acest imobil, dar trebuie să adoptăm o soluţie cu privire 
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la locul în care îşi vor desfăşura orele cei 650 elevi.  Cunoaştem faptul că se desfăşoară 
lucrări ample pe baza resurselor printr-un proiect de fonduri structurale în cazul 
Colegiului Elena Cuza, ca atare singurul spaţiu disponibil este acesta care este folosit în 
trei ture de lucru pentru că alt spaţiu nu au. Dacă pierd şi acest spaţiu, începând cu 15 
septembrie, adică începutul acestui an şcolar, activitatea de învăţământ este blocată. S-a 
formulat în termen o cerere din partea directorului liceului prin care solicită purtarea 
unor negocieri cu noul proprietar pentru a debloca această situaţie. Solicit ca 
executivul, la nivelul la care se arată în  cerere şi anume la nivelul viceprimarilor, să 
dea curs acesteia, pentru că s-a prezentat doar un angajat din partea Direcţiei 
Patrimoniu care a spus că să se aştepte. Nu se poate aştepta. Este o problemă urgentă. 
     O problemă punctuală pe care eu am ridicat-o în urmă cu ceva timp şi aş vrea să fie 
verificată executarea contractului de asociere în participaţiune pe care municipiul 
Craiova şi Consiliul Local l-au încheiat în mandatul trecut şi municipiul Craiova venind 
în asociere cu terenul şi în baza căruia s-a ridicat o clădire cu mai multe etaje în centrul 
oraşului în care funcţionează în prezent magazinul Carrefour. La subsolul acestei 
clădiri este prevăzută o parcare  publică. Ea a fost construită, dar nu este deschisă 
publicului. Permanent este o maşină parcată pe calea de acces în această parcare, strada 
cunoaştem că este  foarte îngustă, este aglomerată şi trebuie rezolvată această situaţie 
inclusiv prin aplicarea sancţiunilor prevăzute în contractul de asociere.  
     S-a discutat despre asfaltări. S-a mai ridicat această problemă şi luna trecută de către 
colegul meu, Florentin Tudor. Să nu includem situaţia lucrărilor neterminate în ipoteza 
lucrărilor care vor fi începute de acum încolo. Sunt lucrări de amenajări de parcări între 
blocuri care au fost semnalate de foarte mulţi cetăţeni. Unele dintre ele, pentru porţiuni 
mai mari sau mai mici, nu au fost terminate.  Ca atare, acei bani au fost odată alocaţi  şi 
ele trebuie terminate din acei bani alocaţi. 
      O ultimă problemă foarte importantă. Pentru această şedinţă ordinară împreună cu 
Teatrul Liric Elena Teodorini, pregătisem un proiect de hotărâre privind statutul, 
regimul juridic al acestuia. El nu a figurat pentru această şedinţă pe ordinea de zi 
întrucât în raportul de specialitate ce urma să fie întocmit de către Serviciul Resurse 
Umane, ni s-a cerut şi acceptul Prefectului Judeţului Dolj în acest sens. De la Prefectul 
Judeţului Dolj ni s-au cerut încuviinţări de principiu la nivel guvernamental, îndeosebi 
de la Ministerul  Culturii şi Patrimoniului Naţional. În două rânduri directorul 
Dinulescu s-a prezentat şi a depus toată documentaţia la ministerul de resort. Lista care 
fusese întocmită este doar orientativă şi nu exclusivă. Observăm că pe acea listă făcută 
de ministerul de resort doar o singură instituţie de cultură din Oltenia figurează şi 
anume Filarmonica Oltenia din Craiova, în schimb din judeţele Cluj, Timiş, Braşov, 
sunt toate instituţiile de cultură, unele dintre ele trecute doar pe baza unor declaraţii 
holografe. Ca atare,  este o problemă de voinţă, de promovare pe sine, şi de susţinere a 
intereselor oamenilor de care ai grijă. De la nivel guvernamental s-a recomandat 
rezolvarea pe plan local a acestei chestiuni. Eu insist în continuare ca şi iniţiator alături 
de conducerea  Teatrului Liric Elena Teodorini în rezolvarea acestei probleme. Dacă va 
fi o şedinţă extraordinară săptămâna viitoare sau la începutul lunii septembrie , solicit 
să fie introdus acest proiect pe ordinea de zi pentru că sunt oameni de care primăria, 
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atât prin deliberativ cât şi prin executiv, municipiul Craiova prin structurile sale, 
răspunde de soarta lor.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Mă bucur că d-ra Predescu şi-a adus aminte cu privire în mod corect de ceea ce am 
vizat noi cu privire la statutul municipiilor, şi legat de lucrarea secretarului primăriei, 
lucrare pe care nu a existat suficientă abilitate de a prelua acel statut cât mai repede şi l-
au preluat cei de la Timişoara. 
     Vis a vis de Elena Cuza, discuţiile sunt de o lună şi jumătate. Am fost acum o lună şi 
jumătate la Elena Cuza, am discutat cu directorul, am văzut stadiul lucrărilor. Vă dau o 
veste bună, la 1 septembrie, adică peste câteva zile, un corp important din clădirea la 
care se lucrează este gata să intre elevii în el, deci  mai mult decât se recepţionează. 
Drept urmare, se degrevează activitatea pe acel corp de clădire care acum este 
proprietatea unei alte instituţii. Am mai stat la discuţii şi o să discutăm în continuare vis 
a vis de această clădire. Oricum până la sfârşitul anului sperăm ca în totalitate imobilul 
la care se lucrează să fie dat în folosinţă. Sunt în termen, ba chiar un pic în avans. Nu 
era termen 1 septembrie să fie dată în folosinţă acea clădire, dar ea va fi dată. 
Bineînţeles cu uşor disconfort pentru că într-un alt corp se lucrează şi se lucrează într-
un ritm bun. Ne-am interesat,  accentuăm lucrările şi cu siguranţă nu se va mai lucra în 
trei schimburi acolo, iar până la sfârşitul anului să sperăm că se lucrează doar într-un 
schimb în acea clădire. 
     Cu privire la acel contract, o să-i rog pe colegii de la investiţii care cred că au 
urmărit executarea acelui contract în centrul oraşului şi să vedem care este situaţia lui 
cu privire la recepţie, cu privire la neexecutarea sau executarea anumitor lucrări, de ce 
nu este folosit şi o să comunicăm de îndată. În timp ce  spuneaţi dvs. aceste lucruri mi-
am adus aminte că pe acea stradă, şi ar trebui să ne gândim, este interzis să intri din 
bulevard şi ar trebui să intri pe cealaltă stradă şi ar trebui să ne gândim un pic şi 
circuitul acolo pentru că, practic, avem o parcare în care nu putem să intrăm direct, 
trebuie să ocolim, să intrăm din altă stradă în această parcare.  
     Am auzit şi data trecută şi aştept şi de la colegul Florentin Tudor  punctual să mi se 
spună unde sunt acele parcări neterminate, pentru că trebuie de îndată terminate, nu se 
mai pune problema de bani. 
       Elena Teodorini – am avut nişte discuţii împreună, nici un fel de problemă. Eu din 
discuţiile pe care le-am avut, am înţeles că dacă acel raport este negativ, n-are rost să-l 
depunem, să-l respingem şi să aşteptăm toate documentele. Dacă era vreo şansă de la 
minister. Eu cred că dacă aţi fi comunicat mai mult cu noi încă înainte de a începe 
demersul, cred că ne-am fi alăturat şi noi pe deplin acestui demers şi cred că sub 
semnătura primăriei am fi putut să facem aceste cereri, în măsura în care erau absolut 
fundamentate. Că aţi fi venit cu proiectul şi aţi fi spus: ştiţi, vreau să propun. Foarte 
bine.   
     D-ra Predescu: 
     Eu sunt membru al consiliului de administraţie la Filarmonică. La începutul lunii 
iulie, am fost împreună cu directorul pentru că pentru ei, statutul este clar, şi am 
participat la demersurile acestora. După ce acel teatru, Arlechino de la Braşov,  s-a 
înscris pe baza unei declaraţii holografe, dar deja se discutase în şedinţa din luna iulie 
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situaţia Teatrului Liric, ne-am dat seama că şi noi putem şi avem acte cu atât mai 
puternice, avem o speţă cu atât mai evidentă decât cei din Braşov şi putem realiza 
aceleaşi demersuri. Aceasta este problema. 
     Dl. Mincu: 
     Fac şi eu o completare referitor la intervenţia d-lui viceprimar, la ceea ce viza 
secretarul din comisia mixtă pentru elaborarea statutului municipiului Craiova, formată 
din consilieri, funcţionari publici şi alţi specialişti. Dl. Viceprimar, în afară de 
Hotărârea nr. 386, alte materiale nu am primit în această perioadă în calitatea mea de 
consilier.  Cu certitudine această comisie nu prea a funcţionat, acesta este adevărul. Nu 
căutăm vinovaţi acum, dar, cu siguranţă, pe viitor vom găsi soluţii să funcţioneze 
această comisie. Nu vreau să fiu patetic, vreau să fac o intervenţie pe intervenţia unui 
cetăţean din Craiova care a venit în audienţă şi mă întreba cu multă amărăciune, ce  ce 
întâmplă cu conducta de apă potabilă Izvarna şi dacă oraşul Craiova va mai fi racordat 
la această conductă. Referitor la contoarele care se montează la reţeaua de apă, 
respectiv str. Obedeanu, cetăţenii tot  aşa solicită ca atunci când schimbăm aceste 
contoare să fim atenţi şi cu ţevile care sunt în jurul contoarelor. 
     Un alt exemplu foarte strategic şi  foarte interesant. Se numeşte paşaportul verde, 
care a fost votat la Primăria Suceava şi se referă la strângerea pet-urilor de către 
cetăţenii din Suceava şi predarea acestora către salubritate. Acest model de program 
paşaport verde am putea să-l preluăm şi noi, strângerea pet-urilor predate către 
salubritate şi în detalii se poate intra la momentul respectiv dacă se va dori acest lucru. 
     Referitor la str. Mihai Bravu, la Agronomie, sunt nişte toalete cărora cetăţenii 
solicită să li se dea mai multă atenţie în ceea ce priveşte administrarea acestora. Se 
solicită toalete ecologice în toate staţiile de taxi, respectiv Aleea Mihai Bravu, 
Libertăţii, Brestei. Cu aceste toalete ecologice este o mare problemă şi nu este prima 
dată când cetăţenii Craiovei solicită acest lucru. 
     În incinta Drumului Industriilor este un puţ de apă  care curge necontrolat de foarte 
mult timp şi trebuie văzut despre ce este vorba.  
     O altă solicitare mai veche – monitorizarea pieţelor cu montarea camerelor de luat 
vederi şi aici este vorba de administrarea pieţelor în interior nu în exteriorul pieţelor. 
Deci exact în interior, în hală.  
      Str. Mihai Eminescu nr. 20.  De mai mult timp anumiţi cetăţeni spun că au făcut 
anumite solicitări către administraţia publică locală. Este un grup de rromi acolo care 
de-a lungul timpului nu fac altceva decât dezordine, aruncă reziduuri, comportament 
indecent pe zi şi pe noapte  şi ce trebuie văzut, Poliţia Comunitară şi mers până acolo şi 
discutat cu aceşti oameni.  
     În zona Parcul Tineretului cetăţenii solicită înfiinţarea unui traseu, deci chiar luat în 
calcul înfiinţarea unui traseu nou care să aibă rută Craioviţa Nouă – Centru – Parcul 
Tineretului şi care să facă legătura cu parcul Romanescu. În zona respectivă circulă 
două maşini  nr. 29 care merge până la leamna şi îmi aduc aminte, când am fost director 
la Autoritatea Rutieră Română am colaborat foarte bine cu  dl. Director Boboc. Îmi 
aduc aminte că şi dânsul făcea o intervenţie la vremea respectivă în care solicita să dăm 
voie transportului RAT să depăşească acel pod care făcea legătura cu Bucovăţul. Şi 
amplasarea unei tonete de bilete. Noi ne-am dorit foarte tare ca acea zonă să fie extrem 
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de socializată, s-a creat un proiect foarte mare în zona respectivă, dar anumite lucruri ce 
ţin de organizare interioară trebuie să le ducem la bun sfârşit. Acea tonetă acolo se 
solicită de mai mult timp.  
     Un ultim punct pe care aş vrea să vi-l pun în atenţie. Este vorba de un cetăţean din 
Craiova, Bădescu Titu Cristofir, care are şase petiţii către administraţia publică locală şi 
în acelaşi timp, a primit şase răspunsuri. Este vorba de str. Macului. Am şi un dosar aici 
lângă mine, chiar o să vi-l înmânez la sfârşitul şedinţei, este vorba de str. Fostă 
macului, de 40 metri liniari, deci o stradă care s-a închis de către un cetăţean care are şi 
un imobil în  strada respectivă, nu se mai poate circula pe acolo, iar în momentul în 
care a închis cu gard viu, sau nu ştiu de ce natură este gardul, este o zonă plină de 
boscheţi, de buruieni şi trebuie văzut ce se întâmplă la faţa locului. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Eram convins de faptul că nu aţi primit nici un material la  comisie, pentru că în 
acelaşi timp eram convins că mi-aţi fi prezentat aceste materiale. Nu mai intrăm în 
detalii. Am spus ce am avut de spus. 
     Vis a vis de o conductă Izvarna, ea există. Mai trebuie încă una, dar în acelaşi timp o 
să avem un debit de apă foarte bun dacă mai facem şi a doua conductă, dar o să 
constatăm că dacă nu reabilităm întreaga reţea sau cea mai mare parte din reţea, acest 
debit de apă ne va încurca. Datorită presiunii, acele reţele de apă se vor sparge. Vreau 
să vă spun că în momentul de faţă, apa vine prin cădere în Craiova. Nu prea trebuie să 
folosim pompele, este periculos dacă le folosim, creşte presiunea şi atunci ne cam sar 
ţevile în sus. Drept urmare, debit avem, putem să avem şi mai mult, nu este o problemă 
asta, apa de la Izvarna are nişte calităţi deosebite,  problema se pune ce facem când 
vom avea un debit mai mare de apă. Oricum nimeni nu suferă pentru că nu există debit 
de apă.  Eventual suferim când sunt intervenţii, asta este evident. Cei de la Compania 
de Apă au încercat şi nişte asocieri la un moment dat, tocmai pentru a suplini lipsa 
banilor şi  au venit şi nişte firme din Spania, din Portugalia, care au încercat investiţia. 
Văzând că mai există o reţea şi făcând nişte calcule economice, şi-au dat seama că pe 
termen scurt n-o să avem nevoie şi n-o să fim chiar aşa de strânşi cu uşa să avem un 
debit mai mare de apă. 
     Str. Obedeanu, aţi spus contoare. Cred că  este vorba de apometre. Noi le-am trimis 
celor două – trei firme care intervin şi pun apometrele, sesizările cetăţenilor, dar ar 
trebui şi celor de la Compania de Apă pentru că sesizau că se sparge în zona în care nu 
exista ţeava, efectiv, apoi se mai face încă o spargere. Sunt neajunsuri evidente în 
anumite zone, pentru că reţeaua nu este peste tot identificată în mod corect, pe schiţele 
care au existat de-a lungurl vremii. Este un avantaj în momentul de faţă că se refac 
acele hărţi şi se vede exact unde este reţeaua de apă. Fac nişte forări, au început să 
prindă mai multă experienţă, să vadă unde este ţeava respectivă, dacă există îndoieli. 
     Paşaport verde – avem două lucruri pe care le putem verifica după ce se termină 
şedinţa în această clădire. Pe de o parte, am pus deja, şi îi rog cu această ocazie pe toţi 
angajaţii din primărie, nu numai din această clădire, ci din toate clădirile, să utilizeze în 
mod corect  acele colectoare de deşeuri menajere: pet-uri, hârtie, plastic. Ideea este că 
Serviciul de salubritate strânge de trei luni pet-urile de la populaţie. Toate instituţiile 
publice, iar Primăria Craiova nu face excepţie, sunt obligate să strângă în mod selectiv 
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toate aceste deşeuri, iar la etaj, aici pe hol, am pus toate acele pubele, deci le puteţi 
vedea în mod fizic şi ce există în ele, de aceea i-am rugat pe colegi să fie atenţi când 
pun materialul, pentru că au culori diferite, şi inscripţionate în litere materialele care 
trebuie puse în acele pubele.  
     Legat de toalete ecologice, să ştiţi că primesc şi păreri pro şi contra. Cu siguranţă că 
cei mai mulţi dintre noi au fost de multe ori în străinătate şi au văzut sau n-au văzut 
acele pubele ecologice, în stradă. Practica este că acele pubele sunt aduse la evenimente 
unde  există un număr mare de oameni şi este absolut necesar un număr de wc-uri 
ecologice. În câteva locaţii foarte aglomerate, avem câteva wc-uri ecologice, cum este 
staţia de la Jiu, aici în centru avem toaletă publică, nu este cazul să punem, mai este şi 
în Craioviţa unde este un trafic foarte mare. Ideea este că în ţările civilizate, în ţările 
europene, tot vorbea dl. Marinescu de legislaţie europeană, nu prea vezi acele wc-uri 
ecologice decât la evenimente şi după acele evenimente cu populaţie multă, cu mulţi 
oameni, sunt ridicate. În zonele aglomerate vom încerca să punem, dar nu are acea faţă 
europeană. 
     Acel puţ de apă necontrolat, o să vedem ce o să ne spună mai târziu, după şedinţă, 
dl. Buruiană, să verifice acest puţ.  
     Cu monitorizarea pieţelor, avem o grămadă de angajaţi în pieţe, cu siguranţă că o 
monitorizare este foarte bună, dar în măsura în care sunt cheltuieli în plus, îţi pui 
problema dacă îţi aduce şi bani acea monitorizare, dar este absolut necesară la un 
moment dat. 
     Str. Mihai Eminescu nr. 20. Zilele trecute am demolat nişte construcţii ilegale care 
erau construite de rromi şi aveau un comportament necivilizat. Nu sunt toţi aşa, sunt şi 
oameni de caracter. Cu siguranţă că sunt zone în care găseşti asemenea oameni, zone în 
care nu găseşti. O să-i  trimit pe cei de la Poliţia Comunitară şi pe cei de la Salubritate 
să-şi facă datoria, fie să aplice amenzi, fie să facă curăţenie. O problemă la fel avem şi 
în Valea Roşie. Din păcate, ne ducem, aplicăm amenzi, luăm gunoiul de pe domeniul 
public, la trei – patru luni facem acelaşi gest. Asta este, mai ţine şi de educaţie.  
     Un nou traseu Craioviţa – Centru – Parcul Tineretului – Parcul Romanescu, eu ţin 
minte că aproximativ doi ani, datorită situaţiei economice a RAT-ului de la acea vreme, 
chiar se redusese un pic traseul, nu mai ajungea până în Mofleni.  Acum ajung două 
autobuze. În măsura în care acest traseu se va dovedi economic, şi se vor face nişte 
calcule, sunt absolut de acord să se facă acest traseu, dar numai în măsura în care va fi 
viabil din punct de vedere economic. 
       Cu privire la ocuparea celor 40 metri liniari de pe str. Macului, o să-i rog pe colegi 
să facă o verificare, dar cred că, şi îmi este teamă de chestia asta, să nu fie acea 
suprafaţă de teren proprietatea celui care a închis. Dacă nu, vom reveni dacă este pe 
domeniu public. 
     Dl. Nedelescu: 
     Mulţumesc pentru răspunsul primit la interpelările pe care le-am adresat, interpelări 
pe care le-am făcut în urma audienţelor cu cetăţenii municipiului Craiova şi în urma 
deplasărilor în teren, dar, din păcate, vreau să vă spun, dl. Viceprimar, mai există şi 
servicii care răspund superficial. Eu am cerut ca aceste interpelări să cuprindă dacă 
problema poate fi rezolvată sau nu poate fi şi termenul în care această problemă poate fi 
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rezolvată.  Din păcate, există şi un serviciu, dl. Viceprimar, şi la ultima intervenţie am 
spus acest lucru, Serviciul de Drumuri care nu răspunde nici la a treia interpelare. Se 
vorbea aici de strada Muntenia, vorbea dl. Ştefârţă. Şi eu am intervenit pentru str. 
Muntenia, vreau să vă spun că acum se execută pietruire pe str. Muntenia, ştiu ce se 
întâmplă acolo, este vorba despre un tub, dacă nu putem găsi un tub de azbociment, 
putem să găsim şi un tub dintr-o ţeavă mai groasă şi vă asigur că putem să facem acest 
lucru fără a fi nevoie de fonduri, deci numai bunăvoinţă să existe, iar ieri, fiind la 
audienţă, am rugat pe colegii de la drumuri, fiindcă îi consider colegi în continuare, am 
sunat chiar la acest birou şi am rugat ca cel care asigura audienţa cu mine să sune la 
acest serviciu şi i-am rugat să se deplaseze acolo. Primesc informaţia că nu s-au 
deplasat, deci în continuare aceeaşi indiferenţă. 
     Mai mult, chiar la ultima şedinţă a consiliului, am făcut o intervenţie, tot referitor la 
drumuri şi nu am primit nici un răspuns. V-aş ruga să primesc şi de această dată 
răspunsuri scrise la interpelările pe care le fac, şi mai mult, aş dori să mi se spună şi 
dacă s-a luat vreo măsură împotriva celor de la Serviciul de Drumuri care nu au răspuns 
la trei interpelări.    
     Aş ruga directorul de la piaţă să studieze posibilitatea populării din Brestei. Este 
păcat de această piaţă,  în care am investit. Poate găsim posibilitatea să facem nişte 
boxe. Eu nu vreau să le dau eu idei pentru că  sunt convins că dumnealor vor gândi ce 
este mai bine,  poate putem face nişte boxe, poate mai putem muta din activitatea din 
Piaţa Chiriac în acea piaţă şi acea piaţă s-o facem funcţională. 
     Cer Regiei de Termoficare să se deplaseze la dl. Barbu din str. Ştefan cel Mare nr. 3, 
bl. L, sc. A, ap. 4, care nu are căldură de mai mult timp. Când spun mai mult timp, mă 
refer la ani, de când s-au mutat acele repartitoare, dânsul nu are căldură. Rog Regia de 
Termoficare şi nu numai să se deplaseze să mă informeze că nu au putut, ci şi să mă 
informeze că au rezolvat problema. Ştiu că acum nu există posibilitatea, dar atunci când 
au loc probele de energie, regia să se deplaseze şi  să fiu informat. 
     Am mai cerut şi iar revin la o veche interpelare, solicit şi eu componenţa delegaţiei 
din Macedonia la Clubul Sportiv. Nici la ora actuală n-am primit şi vedeţi că este cerută 
cu vreo trei şedinţe de consiliu în urmă. Dar s-o primim pe cea reală. 
     Str. Anul 1848, intrarea în cart. Siloz. Pentru a-l poziţiona mai bine  acest cartier, 
este cel care se găseşte între Parcul Puşkin şi Liceul Sanitar. În acest cartier nu s-a intrat 
şi nu s-a făcut absolut nimic. Chiar în aceste zile am făcut deplasare în acest cartier. 
Am o mare rugăminte. Este o porţiune destul de mică, strada de intrare în acest cartier, 
este o alee mai bine zic, că nu putem să spunem că este o stradă, putem să intervenim şi 
să rezolvăm această alee. Vă rog mult de tot. 
     De la Poliţia Comunitară cer d-lui director să mi se comunice şi mie datele aşa cum 
le-a cerut şi colegul meu, şi mă refer la agentul comunitar Rusescu Ionel, care chiar 
înaintea şedinţei consiliului s-a prezentat la mine şi mi-a prezentat o situaţie pe care o 
are. Mai mult, acest agent înţeleg că nu a avut decât calificative de bine şi foarte bine, 
şi dacă a avut aceste calificative, nu înţeleg care ar fi motivul pentru care acest agent să 
fie disponibilizat.    
     În încheiere aş vrea să vă spun că la următoarea rectificare de buget, cu prioritate 
trebuie să avem grijă de Salubritate, RAADPFL şi spun că ieri am făcut o vizită prin 
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cimitirele din municipiul Craiova, două cimitire mai bine zis, am văzut că cimitirele 
sunt totuşi întreţinute, sunt menţinute destul de bine, aş putea spune la fondurile pe care 
le au alocate, dar să avem  grijă să mai alocăm fonduri în continuare. Am ridicat 
această problemă întrucât ştiu că urmează să discutăm luna viitoare rectificarea 
bugetară. Vă mulţumesc.  Am solicitat răspunsuri scrise. 
     Dl. Boboc:      
      Revin la o interpelare pe care am făcut-o în şedinţa trecută în care am cerut situaţia 
juridică a terenului din str. Brestei nr. 31. Este adevărat că mi s-a comunicat în scris, 
dar mi se precizează că a fost identificat şi dat în administrarea  RAADPFL conform 
raportului aparatului de specialitate al primarului, ce va însoţi proiectul de hotărâre pe 
ordinea de zi a Consiliului Local. Nu l-am identificat pe ordinea de zi, dacă puteţi să-mi 
spuneţi de ce, sau poate ar trebui să se găsească în modificarea inventarului bunurilor la 
poziţia 28. Nu l-am găsit nici acolo. Aceasta este întrebarea şi aştept răspunsul.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     După cum aţi văzut, la fiecare şedinţă de consiliu de aproape trei luni de zile, avem 
pe ordinea de zi hotărâre cu privire la modificarea domeniului public sau privat. Este 
absolut necesar ca cei care sunt la patrimoniu şi care fac ridicările topo să-şi facă treaba 
pe fiecare lucrare în parte, de aşa manieră încât să se bage toate dimensiunile, că sunt 
de-a lungul vremii, băgate doar strada X de la până la, nu sunt dimensiuni de nici o 
culoare, de aceea am avut probleme şi la cadastru când am descoperit că str. Brestei era 
în proprietatea Consiliului Judeţean şi am cerut să se facă  foarte judicios pentru că nu 
ne ia nimeni străzile de sub picioare, nu ne ia nimeni terenurile pe care le avem 
îngrădite şi le avem în pază, iar toate aceste introduceri în domeniul public şi privat, să 
se facă cu toate datele cerute. La patrimoniu avem doar doi colegi care se ocupă de 
ridicări topo şi aparatura specifică, le-am cerut să se ocupe de acest lucru, au reuşit doar 
materialele care au fost depuse, luna viitoare vor fi introduse cu toate detaliile pe care 
le-am cerut, pentru că nu vreau să mai facem lucrurile repede şi uşor neatenţi sau să le 
facem doar de dragul de a fi repede băgate în domeniul public sau privat. La şedinţa 
următoare cu siguranţă că va fi pe ordinea de zi. 
     Un singur aspect, chiar dacă dl. Nedelescu a cerut să primească răspunsurile scrise, 
cu siguranţă le va primi scrise. Legat de Salubritate şi RAADPFL, ultimele puncte 
ridicate, repet, de aceea simt că primesc bobârnace de la colegi legate de mici 
intervenţii de infrastructură, dar la Salubritate şi la RAADPFL şi o să mă lupt pe 
chestia asta când se va face rectificarea, banii sunt prevăzuţi doar până în luna 
octombrie. Lunile octombrie, noiembrie, decembrie, la următoarea rectificare trebuie să 
găsim resursele pentru a avea suficienţi bani ca aceste două instituţii să funcţioneze cât 
se poate de bine. Cu toate că am făcut acele restructurări, cu toate că am cerut ca 
achiziţiile să fie duse la minim, nu avem bani prevăzuţi pe ultimele trei luni de zile, dar 
având în vedere că toţi suntem de acord cu acest lucru, cu siguranţă că vom găsi aceste 
soluţii. 
     Dl. Nedelescu: 
     Vă mulţumesc,  acesta a fost şi motivul intervenţiei mele mai ales că ştiam că 
urmează acea rectificare bugetară şi indiferent de ce s-a întâmplat, de reducerile care au 
avut loc, indiferent de tăierea de fonduri, trebuie să avem grijă ca salubritatea şi 
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RAADPFL să nu sufere din acest punct de vedere.  Pentru că dacă sufere Salubritatea şi 
RAADPFL, fără discuţie vor suferi cetăţenii municipiului Craiova. 
     Dl. Magla: 
     În repetate rânduri un distins coleg, căruia nu-i mai pronunţ numele ca să nu mai 
folosească dreptul la replică, ne muştruluieşte, ne pune pe coji de nuci şi confundă 
şedinţele Consiliului Local cu orele de dirigenţie. Vreau să-i spun că aici suntem totuşi 
oameni responsabili, care avem conştiinţa acţiunilor sau inacţiunilor noastre. Dacă 
doreşte să-şi facă o autocritică tovărăşească, este liber să şi-o facă oricând doreşte 
dumnealui. De asemenea, tot în respectiva intervenţie, era adus în derizoriu aproape tot 
ceea ce înseamnă interpelare a colegilor pe probleme cetăţeneşti. Dacă dumnealui nu 
mai are revelaţii la găuri şi găurici este pentru că posibil, îi place să facă administraţie 
de la microfon şi mai puţin din teren, luând contact cu problemele oamenilor pe care în 
contextul acela, nu l-ar mai lăsa atât de insensibil.  
     În acest sens, vreau să vin şi eu cu câteva probleme reale, din cartiere,  nu preluate 
prin petiţii pe aici pe colo , ci constatate şi vizualizate la faţa locului. Zona Calea 
Bucureşti între Şcoala generală nr. 21, fosta stomatologie, centru medical cum îi spune 
acum, şi Dezrobirii. Aleea de la intrarea Şcolii nr. 21, chiar nu înţeleg ciudăţenia, este 
trei sferturi  turnată bine, un sfert ciupit, dar nu că s-ar fi deteriorat, ci pur şi simplu, din 
turnarea asfaltică iniţială.  Chiar nu înţeleg ce a fost în mintea celui care a executat în 
felul acesta lucrarea. Îl rog să se facă retuşul cuvenit. 
      De asemenea, în zona menţionată problema majoră şi în contrast cu modul decent 
în care s-a amenajat şi partea de trotuare, şi carosabilul, şi  centrul medical, extrem de 
multe gropi, bolovani şi chestiuni de genul acesta. Nu cred că este o problemă, fiind 
vorba de suprafeţe de maxim câteva sute de metri, măcar să nivelăm puţin, să punem 
nişte pietriş, să aducem cât de cât la o stare de  normalitate în zonele respective, nu 
cratere selenare, cum  sunt acum. 
     Aici în zonă, închei cu absenţa des blamată şi pe bună dreptate, a băncilor din faţa 
scărilor de bloc. Este limpede că n-o să se poată pune nu ştiu câte, dar, la fel, din loc în 
loc să li se asigure aceste condiţii. 
     Valea Roşie – se întâmplă un fenomen care se generalizează, anume de transformare 
a spaţiilor verzi din faţa blocurilor, în spaţii de parcare. Este limpede că oamenii fac 
acest lucru tocmai din lipsa spaţiilor de parcare încercând să compenseze prin acest 
lucru. Oamenii de specialitate din serviciile de resort ale primăriei să încerce să facă 
măcar o delimitare minimală de 1 metru – doi  în faţa blocurilor care să fie păstrată ca 
spaţiu verde, şi restul spaţiilor, într-adevăr, pe măsura posibilităţilor, să fie cuprinse 
într-un proiect de amenajare de parcări în faţa acestor blocuri. Actualmente sunt băgate 
în unele zone maşinile până în dreptul geamurilor blocurilor, lucru care este total 
anormal  din toate punctele de vedere. 
     O problemă relativ simplă de rezolvat – refacerea gardului viu care în proporţie de 
80% în zonele respective este distrus.  
     O chestie amuzantă, să nu folosesc cuvinte mai aspre, la intersecţiastr. Revoluţiei cu 
Pandurilor, este pus un semn de interzis chiar la intersecţie, la locul bifurcaţiei, deci nu 
ai habar pentru ce stradă operează semnul acela, probabil o fi pentru intrarea în blocul 
din faţă.      
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     Ştim bine cu toţii că avem cel puţin şase luni pe an condiţii climaterice extreme şi în 
zona noastră. Ce vreau să spun cu chestiunea asta: refugiile staţiilor de tramvai. Cred că 
este imperios necesar şi, cu certitudine, se pot face şi cu resurse proprii, că tot o să fie o 
problemă de potenţiale disponibilizări acolo,  să se pună nişte copertine, să se 
amenajeze efectiv, astfel încât să ofere protecţie şi pe caniculă şi în cazul precipitaţiilor 
abundente, celor care aşteaptă tramvaiul. 
      Ultima chestiune, bucata din str. Râului între ieşirea spre fostul târg Romaneşti şi 
bifurcaţia de la ieşirea din oraş Calafat – Bechet.  Sunt câteva locuri de asemenea 
cratere.  Dacă vii pe timp de noapte şi ai avut ghinionul să dai în ele, cu certitudine 
acolo ai rămas. Vedeţi cât sunt de obiectiv, este şi firma şefului dvs. de partid acolo şi 
alţi contribuabili  serioşi, este dincolo de glumă, dar chiar sunt agenţi economici serioşi, 
contribuabili la bugetul local şi consider că este normal să se  creeze condiţii urbane 
desfăşurării activităţii lor.  
     Dl. Viceprimar Dincă:                                    
     În privinţa intrării la Şcoala 21, o să-i rog pe colegii de la investiţii să meargă să 
vadă care este situaţia şi să reabiliteze. 
     Absenţa băncilor. Până în luna aprilie am tot pus băncuţe în măsura în care le-am 
mai avut, că n-am mai făcut achiziţii. Dacă a mai rămas ceva continuăm, că nu este o 
problemă asta. 
     Să ştiţi că situaţia din Valea Roşie este în toate cartierele. Îmi aduc aminte că anul 
trecut în vară, când am făcut acel cvartal de blocuri între Calea Bucureşti şi Nanterre, 
de la Mc'Donalds până la intersecţia cu Spaniei, erau foarte mulţi care aveau maşinile 
din moşi strămoşi parcate la geamul de la parter al vecinului şi făcând o investiţie 
destul de importantă acolo, făcând toate parcările din acel cvartal de blocuri, am înţeles 
să  facem acea delimitare, să tragem un pic parcările mai departe de  blocuri şi numai în 
felul acesta am putut să-i împiedicăm. O să încercăm să punem acel gărduţ viu să 
delimităm un pic, dar este foarte uşor să treci cu maşina peste el şi să revii la o situaţie 
anterioară. Ţine puţin şi de educaţia noastră, dar o să încercăm să facem această 
delimitare. 
     În privinţa acelui indicator de interzis care nu prea te lămureşte în ce direcţie este 
interzisul, o să-i rog pe colegii de la Servicii Publice şi pe dl. Director Petre care-mi 
face semn că va merge direct acolo, să vadă cum este poziţionat şi să-l repunem în 
poziţia în care este  firesc. 
     Refugii la staţiile de tramvai. Cu siguranţă că până în luna septembrie sau sfârşitul 
lunii septembrie, vom încerca să depunem şi proiectele pe reabilitarea liniilor de 
tramvai pe 13 km pe Planul Integrat de Dezvoltare, iar acestea vor beneficia de multe 
facilităţi legate de refugii, chiar şi cu acoperiş. 
     Strada Râului – ziceţi dvs. că sunt firme importante acolo, sunt într-adevăr. Numai 
reprezentanţa Renault este una dintre cele mai importante care cotizează din plin la 
bugetul Craiovei. În luna aprilie am făcut strada, traficul greu trece pe puteri pe acolo, 
să vorbim cu constructorii, este în garanţie, drept urmare va fi refăcut acolo unde s-au 
făcut acele plombe, cred că altele au cedat. Ideea este că trebuie să îi chemăm să le 
arătăm unde este problema şi să refacem. Oricum, indiferent  dacă va ţine până în 
primăvară sau nu, în primăvară această stradă va intra în reabilitare. Pe termen scurt am 
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înţeles şi vom aplica acolo,  iar pe termen lung, în primăvară acea stradăm va fi 
reabilitată integral pentru că este prinsă pe Planul Integrat de Dezvoltare, iar la sfârşitul 
acestei luni vom depune un număr de şase străzi printre care şi str. Râului, pentru 
finanţare pe acest program. 
     Dl. Răducănoiu: 
     A fost abordată problema cu Colegiul naţional Elena Cuza de colega noastră, însă aş 
vrea să vă sugerez, accentuând, dl. Viceprimar, că trebuie să vă implicaţi în rezolvarea 
acestei probleme. Sunt două variante, fie să se închirieze localul de la mitropolie şi să 
plătim chirie, care nu este cea mai bună, fie a doua, să oferim în schimb un alt imobil 
care să corespundă, pentru că, acum zic din fericire, la data respectivă am zis din 
păcate, multe unităţi de învăţământ au rămas fără obiectul muncii. Noi am sprijinit 
biserica, o vom sprijini în continuare, ştiţi foarte bine cât am aprobat în consiliul local, 
şi repet, o vom face, sunt convins şi în continuare.  De această dată să ne sprijine şi pe 
noi ca entitate  biserica, pentru că acest colegiu este o unitate emblematică totuşi pentru 
municipiul Craiova. 
     A doua chestiune – iniţierea proiectelor de hotărâre aparţine, conform legii, 
consilierilor,  primarului, viceprimarilor, cetăţenilor. Evident că în comisiile de 
specialitate, pentru a da substanţă, cred că este necesar ca iniţiatorii, totuşi să participe. 
Sau dacă este cazul, iniţiatorului principal care iniţiază cele mai multe proiecte de 
hotărâri, primarul, sau evident, când nu poate, să delege competenţele viceprimarului 
sau cine reprezintă executivul. Nu vreau să intru în detalii, un singur exemplu vă dau. 
Dacă este amintită varianta retragerii unui proiect de hotărâre de pe ordinea de zi,  cu 
justificările cuvenite, este atributul numai al iniţiatorului. Staţi să vedem că rămâne şi 
intrăm în plen cu el. Este un caz fericit astăzi pentru că cele dezbătute la comisia 
juridică ieri, am constatat după începerea şedinţei că au fost retrase. 
     Acum trei luni de zile am constatat că în cart. Valea Roşie, la sensul giratoriu de la 
Spitalul Militar s-a „construit” un crater, adică s-a făcut o groapă mare pentru o lucrare 
a Companiei de Apă, evident, aşa cum se fac în tot oraşul. De două ori am luat legătura 
cu Compania de Apă, vă spun sincer, a treia oară mi-a fost ruşine s-o mai fac, însă a 
făcut-o cam acum o lună ziaristul Cristi Toma în bEdiţie Specială, când a reflectat acest 
aspect. Cred că s-a montat un micro reactor nuclear acolo şi probabil că şuruburile 
trebuie într-un anume timp, asta o fi tehnologia, să se usuce natural, că altfel nu înţeleg. 
Vreau răspuns scris la această chestiune.  
     O altă problemă, aş dori şi cred că dorinţa mea este în consonanţă cu a tuturor 
colegilor, ca şi noi, Consiliul Local, să  cunoaştem directorii unităţilor din subordine. 
Sunt convins că dânşii ne cunosc pe noi, dar aş dori să-i cunoaştem, măcar o dată să ni 
se prezinte în plen, dânsul este directorul interimar, de exemplu, de la pieţe, dânsul este 
directorul cu exploatarea de la RAT, ca atunci când trecem pe stradă şi ne intersectăm, 
să avem şi noi posibilitatea să-i salutăm, că aşa nu ştim că sunt directori la unităţile din 
subordinea noastră.    
     În legătură cu Serviciul Public Pieţe, aş fi curios să aflu cum merg treburile cu noua 
conducere, aş fi curios să aflu care sunt preocupările şi aş putea sugera şi eu unele. Un 
alt coleg de-al meu a mai făcut o propunere în legătură cu Piaţa Brestei. Eu vă spun că 
Piaţa Chiriac crează un consilier extraordinar în ceea ce priveşte  circulaţia. Este 
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supraaglomerată. Această stradă şi pe o parte şi pe alta este plină de maşini, şi străzile 
laterale la fel, circulându-se pe două sensuri. Sunt specialişti în primărie. Îmi amintesc 
că avem un contract de asociere cu Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj în 
curtea RAT-ului, unde este un frumos centru expoziţional transfrontalier şi care spaţiu 
în beneficiul ambelor părţi să fie fructificat sezonier sau mai ştiu eu cum. Şi împreună 
cu RAT pentru că suprafaţa este mult mai mare. Apropo de acest contract de asociere, 
aş dori să fim informaţi despre modul cum s-a derulat, pentru că anual trebuie să se facă 
o socoteală şi au trecut vreo doi ani de când s-a făcut această asociere.  
     Tot în legătură cu pieţele, dl. Viceprimar, am primit o scrisoare care se adresează 
primarului şi consilierilor şi este semnată de unsprezece societăţi comerciale. 
Aruncându-mi privirea, deşi am pus o întrebare, din punctul dumnealor de vedere, se 
pare că lucrurile în Piaţa centrală nu stau tocmai bine. Ce ne roagă dumnealor? Să se 
formeze o comisie din consilieri  şi reprezentanţi ai primăriei care să analizeze şi să stea 
de vorbă cu toţi factorii implicaţi de acolo.  Vă voi da documentul scris şi, ca să nu 
rămână în desuetudine  solicitarea dumnealor şi nici intervenţia mea, cred că ar fi corect 
ca astăzi, din partea fiecărui grup de consilieri să fie desemnat  un consilier împreună 
cu cine stabiliţi dvs., de la primărie şi din conducerea serviciului, să facem o discuţie, 
să ne facem şi noi o imagine, şi, cu ocazia asta, poate consilierii desemnaţi ajung şi ei 
în piaţă, poate n-or fi ajuns de foarte mult timp să vadă cum stau lucrurile. Vă 
mulţumesc şi vă înmânez documentul. 
     Dl. Viceprimar Dincă:  
     Legat de Elena Cuza, sunt convins că mitropolitul are toată deschiderea să dea acea 
mână creştinească de ajutor, aşa cum am întins-o şi noi bisericii şi nu cred că trebuie să 
existe, nici o temere în acest sens. Repet, mai sunt doi ani. Şi în discuţiile purtate cu 
dumnealui pe alte teme legate de învăţământ, a avut foarte multă deschidere şi a spus 
foarte clar că va acorda sprijin în mod cât se poate de corect pe această temă, nu numai 
la Elena Cuza. Cred că la acest capitol nu putem să avem nici o temere, ba, din contră, 
trebuie să ne bucurăm că o mare parte din clădirea care se află în lucru, la 1 septembrie 
va fi gata pentru elevi, iar pe 15 septembrie condiţiile vor fi impecabile pentru cei care 
vor intra în acele clase făcute în totalitate. 
     Iniţiere proiecte, comisii. Eu cel puţin, şi nu cred că este vreunul dintre colegi care 
să aibă o altă părere, aceste comisii formate din consilieri locali, au drept scop să 
cenzureze şi scoată la iveală eventualele greşeli făcute de aparatul de specialitate din 
primărie şi ori de câte ori au fost observaţii pertinente sau s-au descoperit diverse 
probleme care necesită timp pentru a face un proiect de hotărâre cât mai viabil, cât mai 
corect, am avut toată deschiderea. Repet, cred că aceste comisii au scopul de a cenzura, 
de a controla eventualele greşeli făcute de cei din aparatul de specialitate. Dacă vă 
referiţi la faptul că la comisia juridică a fost doar dl. Viceprimar Sas, ar trebui să 
spuneţi direct că nu este nici un fel de problemă, ieri am avut două întâlniri destul de 
importante şi două hotărâri destul de importante de luat legate de închiderea unei părţi 
din programul ISPA de care beneficiază Craiova prin intermediul Companiei de Apă şi 
cel de-al doilea legat de semnarea contractului cu ministrul Murgeanu şi cu d-na 
directoare ADR Bogheanu, pentru finanţarea centrului expoziţional, iar în acest sens 
mi-am permis să depun toate diligenţele alături de  dumnealor şi să fac tot ceea ce 
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trebuia făcut pentru a puncta aceste două evenimente în ziua de ieri. Oricum, colegul 
meu Sas Teodor mi-a spus întocmai ce s-a întâmplat acolo şi am luat ca atare aceste 
lucruri şi după cum aţi constatat, mi-am însuşit toate acele observaţii de la comisia 
juridică  fără nici un fel de problemă. 
     Legat de sensul giratoriu din Valea Roşie, aştept şi eu ca o curiozitate să văd ce ne 
spune Compania de Apă  şi o să studiez şi eu foarte atent acest răspuns scris.  
     Legat de cunoaşterea directorilor, cred că în ultimii 20 de ani, acum două luni s-au 
făcut primii paşi, nu neapărat pentru un anumit director ci pentru toţi directorii, au fost 
puşi pe site cu toate studiile, cu toată experienţa lor profesională, dacă lipseşte vreunul, 
cei care se ocupă de acest lucru vor trebui să ne explice de ce, la comisii cu siguranţă 
sunt prezenţi în mod negreşit şi la următoarea şedinţă în cadrul comisiilor îi voi 
prezenta fără nici un fel de problemă.  
     Legat de Piaţa Brestei şi Chiriac să ştiţi că am un apetit deosebit pentru toate pieţele 
din Craiova. Mai mult chiar, cred că pentru oricare dintre ele. Aşteptam să văd prima 
reacţie după primele măsuri din pieţe, să vedem cine trebuie şi cum ţipă. În piaţa 
Brestei am constatat că cei care stau pe margine şi am redus foarte mult numărul 
acestora, care ies mai mult pe domeniul public şi i-am rugat să intre în piaţă la acelaşi 
preţ. Mi-au spus că-i bag în nişte grilaje. S-a făcut o investiţie în Piaţa Chiriac în care 
nu vrea nimeni să intre, care a fost gândită pentru altceva şi a fost gândită bine la 
momentul respectiv, dar acum sunt altele cerinţele. Era pentru animale, pentru păsări. 
Încet-încet, foarte mulţi producători de legume au văzut că pot să vină în acea piaţă şi 
să facă o vânzare rapidă şi la preţuri bune şi drept urmare, au început să se orienteze 
către acea piaţă. Directorul mi-a spus că în măsura în care nu ar fi acele grilaje, ar intra 
toţi în piaţă. Încerc să-i conving în fel şi chip, poate chiar să facem o propunere să 
tăiem o parte din acele grilaje pentru a le da posibilitatea să-şi vândă marfa pentru că 
spune că nu-i vede nimeni în spatele acelor grilaje. Încercăm într-un fel sau altul să-i 
convingem că este bine să meargă acolo, chiar şi fără chiar şi cu acele grilaje. 
      Legat de Camera de Comerţ, să ştiţi că m-am interesat şi cred că mâine o să merg 
acolo să pun un termometru. Temperatura, din păcate, este undeva la 50 grade înăuntru, 
cu tot cu umiditate. Eu am vrut în interior pentru că vine perioada de toamnă şi din 
păcate, cam asta este temperatura. Nu ştiu cine a gândit în felul acesta, dar un sistem de 
ventilare corespunzător din păcate nu există acolo.  Cu cea mai mare plăcere, ori de 
câte ori va fi câte un eveniment acolo, vom participa. Să ştiţi că avem cu Camera de 
Comerţ o relaţie bună. Aţi văzut că la toate evenimentele am susţinut, şi dvs. ştiţi foarte 
bine, chiar şi acum, în ultima perioadă, au avut o expoziţie la Teatrul naţional şi le-am 
dat tot concursul.  
     Legat de această scrisoare o s-o citesc cu foarte mare atenţie. Să ştiţi că în ultimele 
două săptămâni cei de la piaţă cu cei de la Poliţia Comunitară, cu cei de la Poliţia locală 
şi cât de curând o să-i rugăm şi pe cei de la Garda Financiară să meargă cu noi, îi 
deranjează pe cei care fac comerţ pe la 4-5 dimineaţa.  Se pare că este posibil să fie 
cineva deranjat. Eu aşteptam, eram foarte nedumerit de ce nu spune nimeni că sunt 
probleme importante în acea piaţă, de două-trei săptămâni. O s-o citesc cu foarte mare 
atenţie şi cu siguranţă că voi merge şi eu cu dvs. toţi cei care credeţi că este interesant 
să mergeţi în piaţă în perioada asta şi să vorbim cu cetăţenii care au făcut această 
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sesizare . Interesul meu major pentru toate pieţele este să văd preţuri pe piaţă aşa cum 
le vedeam acum 10-15 ani, să poţi să negociezi acele preţuri, să vezi că acolo cel care 
vinde este producătorul şi nu altcineva, să vezi curăţenie, să vezi linişte, să fii sigur că 
nu te calcă maşina în piaţă, să fie siguranţă. 
     Legat de Piaţa Brestei am încercat  foarte multe metode în ultimii doi ani, de la 
faptul că directorul de atunci de la piaţă a mers în comunele din jur, i-a rugat pe primari 
să le spună că cei care vin şi vând în această piaţă două-trei zile, în măsura în care nu 
vor realiza vânzări să poată să nu fie taxaţi. Au încercat doi-trei producători dar n-au 
avut nici un succes pentru că acolo sunt două mari hipermarket-uri care, din păcate, iau 
toată piaţa. Piaţa este ireproşabilă.  A venit şi am dat curs cred că acum trei luni în 
şedinţa de consiliu, un cetăţean care a făcut o cerere să facă o carmangerie acolo şi în 
felul acesta să mai ocupăm o parte din spaţiu. În situaţia în care vor mai fi cereri 
concrete, vom mai face, dar atâta timp cât nu sunt acele cereri, eu mă feresc să facem 
investiţii suplimentare acolo. 
     Legat de contractul de asociere cu camera de Comerţ, la următoarea şedinţă o să-i 
rugăm pe colegi să facă o prezentare scrisă, s-o prezentăm tuturor consilierilor locali, să 
vedem care este  stadiul acesteia şi în felul acesta să fim toţi informaţi. 
     Dl. Ursu: 
     Aş dori să ştiu până unde cetăţenii Craiovei îşi pot permite să crească şi să întreţină 
animale: A, B, C sau D zonele Craiovei,  în contextul în care anumite zone arată ca în 
vestul sălbatic, fără canalizare, fără apă potabilă, neputând să-şi întreţină aceste 
animale.    
     Dacă tot am afirmat de vestul sălbatic, aş dori ca poliţia să-şi facă datoria şi să 
întrerupă concursurile hipi  pe pariuri, pe bani, pe care le face etnia rromă în cart. 
Romaneşti acesta fiind un real pericol pentru circulaţia rutieră. 
     Dacă dl. Director Florescu se află în sală, aş dori să ia măsuri drastice împotriva 
şoferilor indisciplinaţi care îşi permit să se compare cu piloţii de formula 1, circulând 
ca nişte zmei, neoprind în staţii şi făcând propriul lor program de circulaţie. 
     În cart. Popoveni  s-a efectuat canalizare, dar se pare că domnii constructori care  au 
făcut, au uitat să mai şi repare. Vă rog să dispuneţi măsurile care se impun. 
     Aş dori să-mi daţi şi mie un răspuns când se va astupa balta din Romaneşti, locul cel 
mai terifiant din oraşul Craiova unde şerpii, broaştele, ţânţarii şi câinii sunt la ei acasă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Acum câţiva ani am fost în Germania într-o localitate mică, avea undeva la aproape 
30 mii locuitori, nu fusese declarat oraş, îmi spunea românul acela care era sas şi stătea 
de ani buni în Germania, pentru că mai erau câţiva locuitori la periferie care mai aveau 
câteva vaci şi pentru acest motiv, pentru că sunt anumite criterii, inclusiv acesta privind 
creşterea animalelor, nu a fost declarat oraş. Eu o să vă spun sec, o să primiţi un 
răspuns scris care sunt zonele în care se mai pot creşte animale în Craiova sau nu, dar 
realitatea este că în foarte multe zone, indiferent că sunt acceptate de condiţiile de 
mediu sau nu, se cresc animale. Populaţia  Craiovei este relativ săracă şi  din păcate, 
aceste animale se cresc, de regulă, de nevoie, nu pentru că vrea cineva să-şi deranjeze 
vecinii.Mai sunt şi persoane care pot să crească în nişte condiţii în care să nu-şi 
deranjeze vecinii, dar mai uită. 
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     În Romaneşti, înţeleg că se fac concursuri cu cai, este mai nou asta. Cu şarete. Să-i 
rugăm pe cei de la Poliţia Comunitară să ne facă o informare şi să vedem ce măsuri să 
luăm, de aşa manieră încât să nu mai deranjez ordinea şi liniştea publică. 
     Popoveni canalizare, încă nu a fost încheiată toată reţeaua de canalizare la Popoveni, 
se lucrează şi la staţie foarte mult, se adună reţelele, cred că există un avantaj că 
şanţurile nu sunt astupate corespunzător pentru că în apropierea acestei staţii se strâng 
mai multe conducte şi atunci mersul este diferit pe fiecare reţea în parte, dar cu 
siguranţă că atunci când se încheie lucrarea o să fim foarte riguroşi şi o să-i invităm pe 
domnii consilieri care vor să meargă la recepţie să avem o reabilitare corectă a străzilor 
care au fost sparte. 
     La Balta Romaneşti, nu cred că este într-o situaţie mai fericită decât cea a Craioviţei. 
Acolo cât  de cât nu există vegetaţie, dar această baltă va fi desecată nu astupată, în 
măsura în care vom face un inel de canalizare în jurul ei pentru ape pluviale, altfel nu 
avem o altă soluţie, iar până una alta vom avea dificultăţi dacă în perioada următoare 
nu terminăm staţia de epurare pentru că alte lucrări de apă şi canal pe extindere vor fi 
dificil de făcut, mai ales că cer o serie de avize de la mediu, iar cei de la mediu ne spun 
că până la nivel naţional, nu la nivelul Craiovei, acestea sunt regulile europene. Până nu 
ai o staţie de epurare apele uzate să le reciclezi, nu prea îţi mai dă voie să mai faci alte 
lucrări  de extindere, de aşa manieră încât când nu terminăm această staţie, şi sper s-o 
terminăm în această iarnă, vom avea dificultăţi în implementarea acestor programe.  
     Dl. Ion: 
     Îmi exprim dezacordul faţă de modul în care cei de la CEZ şi de la Gaze înţeleg să 
facă îmbunătăţiri asupra reţelelor pe care le deţin în sensul că cei de la Electrica îşi 
schimbă stâlpii, dar pe cei vechi nu-i scot, îi lasă tot acolo,  în câţiva ani vom avea trei-
patru stâlpi unul lângă altul probabil, şi de asemenea modul în care sparg străzi chiar 
recent făcute de primărie, le sparg apoi sunt reparate cum sunt reparate. Între timp 
există şi soluţia de a fora pe sub pământ. Poate în viitor le cerem prin autorizaţia pe 
care o primesc  pentru lucrările respective, să foreze atfel încât să nu mai avem 
spargeri. De asemenea, ţevile de gaze pe care prin alte oraşe nu prea le-am văzut stând 
la suprafaţa pământului. 
      Dl. Viceprimar Dincă: 
     Acum 10 zile am avut o întânire cu cei de la gaze şi de la CEZ. Împreună cu colegii 
noştri din aparatul administrativ, am stabilit nişte comisii pentru a vedea exact data 
recepţiei, a urmări autorizaţiile de construcţie de aşa manieră încât acei doi stâlpi să nu-
i mai găsim pe carosabil.  De asemenea, le-am spus că vor fi dăţi în care nu le vom da 
autorizaţie de spargere în măsura în care vom putea face lucrarea şi prin forare pe sub 
carosabil Au înţeles acest lucru, am dispus ca o singură persoană să se ocupe de toate 
autorizaţiile de spargere pentru a nu arunca de la unul la altul responsabilitatea, iar pe 
fiecare zonă în parte să se ocupe câte un inginer constructor  de aşa manieră încât să nu 
împărţim responsabilităţile între mai mulţi şi să nu fie nimeni responsabil. În perioada 
următoare vom avea câteva rapoarte legate de ceea ce s-a spart, ceea ce  s-a eliberat 
pentru spargeri şi unde am dat autorizaţii de spargere a carosabilului şi unde am dat 
autorizaţie de intervenţie prin forare. 
     Dl. Preşedinte: 
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      Câteva probleme. Este vorba de str. Dobrogea vis a vis de poligonul din 1 mai, o 
stardă cu 11 familii, nu au utilităţi de nici un fel, nici apă, nici canal, nici iluminat 
stradal, este o situaţie mai veche care a fost adusă în atenţia dvs. şi acum doi ani de zile. 
Cetăţenii m-au chemat şi mi-au sesizat lucrul acesta.   
      La gară este vorba de bl. O5, dl. Nuţă un administartor cât se poate de gospodar, 
însă au rămas vreo două chioşcuri neridicate la acea acţiune care s-a iniţiat, se pare că 
un intervenit cu un telefon influenţabil. Este vorba şi de o parcare jumătate asfaltată 
jumătate nu. 
     O altă problemă, eu mă gândeam la un sens giratoriu în Rovine, la intersecţia str. 
Iorga cu Bucovina, dar se pare că nu se poate. În orice caz săptămânal, la două-trei zile 
se produc accidente.  
     Puneam problema unei gropi de gunoi, dar se pare că Parcul Corniţoiu va fi o groapă 
de gunoi naturală, fără investiţii fără nimic, dacă acel teren a fost revendicat şi acei 
proprietari care nu-şi fac curat, măcar să-l vândă, să facă ceva cu el, fiindcă o să vedeţi 
cum arată acest parc după un an de zile.  
      La bl. 65 din Craioviţa Nouă un grup de bătrâni au şi ei nevoie de două bănci şi pe 
această cale ţin să-i mulţumesc d-lui director de la RAADPFL, pentru intervenţia în 
parcul Puşkin. Se pare că telefoanele de mulţumire nu au mai apărut nici până acum. 
Aşa este frumos la noi la români, când cineva îţi face bine uiţi să-i mai mulţumeşti. 
Oricum sunt nişte eforturi care se fac.  
      Aceeaşi situaţie în Craioviţa Nouă la bl. 171 unde garajele au fost ridicate şi a 
rămas o zonă cu pământ şi cetăţenii au spus că-şi fac garajele la loc dacă nu beneficiază 
de o parcare. Aceste probleme eu le-am cules într-un periplu al meu prin vreo două-trei 
cartiere şi sper eu să-şi găsească şi rezolvarea. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de utilităţi pe str. Dobrogea aproape de Poligonului, cred că dacă este o 
distanţă scurtă lumină pe stradă cred că nu este o problemă, mai ales că în ultima 
perioadă au fost reduse facturile de către cei de la Luxten şi putem să ne permitem acest 
lucru.  
      Legat de cele două chioşcuri de la gară cu siguranţă în perioada următoarele au fost 
ridicate pentru că cei care au avut acele chioşcuri şi au fost mutaţi de acolo, am înţeles 
că sunt conştienţi de acest lucru şi că vor merge în Târgul Romanescu de aşa manieră 
încât vom scăpa în curând de acele chioşcuri. 
     În Craioviţa, legat de bănci, în măsura în care mai sunt, o să fie montate. 
     Legat de acele garaje au fost ridicate din motive cât se poate de corecte. Reabilitarea 
zonei se va face în toată zona, nu numai la acest bloc pentru că am ridicat nişte garaje. 
Este firesc să-şi dorească toată lumea parcări. Toată lumea spune că în Craioviţa s-a 
investit foarte mult, şi dvs. spuneţi că trebuie să ne mai uităm spre cartierele mărginaşe. 
Craioviţa este cam o treime din toată Craiova.  Eu vă spun că dacă am investi anul 
acesta de trei ori mai mult decât s-a investit în ultimii trei ani, tot nu se va cunoaşte în 
acest cartier pentru că este imens. Investiţiile au început acolo după 2005, deci relativ 
recent.  
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2. 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 septembrie 2010. 

         D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitori, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna SEPTEMBRIE 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 august 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.  
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3. 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 iulie 2010. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna iulie 2010, în valoare de 149.761,25 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.  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea 
şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea 
îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Aici avem modificări la comisia 

juridică şi o rog pe d-ra Bianca Predescu să specifice modificările. 
          D-ra Predescu: 
          Au fost aduse câteva amendamente, toate au fost însuşite de executiv, vi le prezint 

pentru a fi cunoscute de restul colegilor. Întrucât la dosar cu privire la acte se prevedea 
că se depune şi un certificat de cazier judiciar, atâta timp cât nu poate participa la 
concurs  cel în curs de urmărire penală sau curs de judecată,  s-a completat ca şi act cu 
certificat de grefă pentru că este normal. Nu se putea asuma obligaţia de a se comunica 
rezultatul examenului, ceea ce s-a făcut, se afişează la sediul primăriei, cum era firesc. 
O altă modificare este aceea că în anunţul obligatoriu care se face cu privire la examen, 
la litera h s-a trecut şi forma în care se desfăşoară proba scrisă a examenului, atâta timp 
cât  există două posibilităţi pentru această formă scrisă. Pe urmă, ca şi specializare, cea 
de-a cincea specializare a celor cinci membri ai comisiei de examen, este administraţie 
publică, pentru că două erau una şi aceeaşi, legislaţia muncii  - raporturile de muncă. 
Apoi s-a dat o redactare mai explicită modului în care se desfăşoară proba orală, 
interviu, iar ultima chestiune care rămăsese în discuţie era cea prevăzută la art. 27, alin. 
2. Verificând dispoziţiile Codului Muncii, este posibilă încetarea de drept şi pentru a nu 
fi discuţii se face trimitere directă la dispoziţia Codului Muncii, ca atare.   

          Dl. Preşedinte: 
          Cu modificările de rigoare, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre, în ansamblu. 

Cine este pentru?  
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 Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  
atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de 
imobil, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să emită dispoziţia de 
constituire a comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea 
funcţiei de administrator de imobil. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să atesteze şi să retragă 
atestatul, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea 
funcţiei de administrator de imobil. 

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

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea suspendării atestatului de 
administrator de imobil, pentru Bărbulescu Florin. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă încetarea suspendării atestatului de administrator de imobil, pentru dl. 

Bărbulescu Florin. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.479/2007 şi nr.114/2004. 
Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind retragerea atestatului de administrator de 
imobil, pentru Udriţă Cornelia. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 retragerea atestatului de administrator de imobil, d-nei Udriţă 

Cornelia. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2004 referitoare la aprobarea 
listei cu persoanele atestate ca administrator de imobil. 
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Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează să fie evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2010. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, pe 
anul 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova şi pe site-ul Primăriei Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Contestatiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum si la acordarea 
prioritatilor in solutionarea cererilor vor fi adresate instantei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

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

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

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia 
Autonomă de Administare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, 
persoanelor prevăzute în anexa care face parte  integranta din prezenta hotărâre. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.08.2010                                                                  39                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere care au ca obiect locuinţele ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova prevăzute la art.1. 

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Iliescu Cornelia a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str. Bucovăţ, nr.7, aflat în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.   

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă  atribuirea către d-na Iliescu Cornelia a spaţiului proprietate privată a 

municipiului Craiova, aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, compus din dormitor în 
suprafaţă de 16,50 mp şi dependinţe în suprafaţă de 15,27 mp, situat în 
municipiul Craiova, str. Bucovăţ, nr.7, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe, aflate în proprietatea municipiului Craiova, respectiv în 
proprietatea statului. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

municipiului Craiova şi aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului 
Craiova, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe, proprietatea 
privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, către 
persoanele prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii către Anghel Elena, a locuinţei 
proprietate privată a statului şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Muncipiului Craiova, situată în b-dul Oltenia, nr.1 A, bl. T1, sc. 6, ap.5. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1 şi 3. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.   

         Dl. Marinescu Nicolae: 
         S-a înregistrat chestia asta, propun ca la clauzele de plată unde se spune că în cazul în 

care nu achită, nu ştiu să spun în clipa asta exact, dacă nu achită chiria, va plăti 
penalizări din prima zi, până când va plăti, care s-ar putea să nu fie niciodată şi atunci 
eu propun ca acolo să fie precizat că se aplică penalităţi din prima zi, dar după trei luni 
se reziliază de drept. Omul ăla stă şi nu plăteşte şapte ani, apoi dă faliment şi noi 
rămânem aşa. Acesta ar fi argumentul meu.   

          Dl. Preşedinte: 
          Aş adăuga şi eu ceva. Aceste chioşcuri se licitează în parc. Este unul din spaţiile de 

agrement ale municipiului şi vă daţi seama că foarte multă lume vizitează acel parc . 
Este bine să desfăşoare un comerţ civilizat. Dacă se face ca până acum, mai bine nu le 
închiriem.  

          Dl. Marinescu Dorel: 
         Propunerea mea ar fi ca formularea să fie de natura, neachitarea timp de 3 luni sau o 

perioadă, dă dreptul rezilierii unilaterale din partea primăriei a contractului.   
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cu siguranţă că ne însuşim aceste observaţii. Acum suntem la faza de a aproba 

scoaterea la licitaţie. În caietul de sarcini o să prezentăm un contract în care va fi trecută 
exact această menţiune, cu impact comisoriu de ultim grad, care presupune rezilierea 
unilaterală a contractului, fără a mai fi nevoie de vreo notificare sau de intervenţia 
instanţei. Şi acest lucru îl vom face în mod negreşit . Acum suntem la faza de a fi sau 
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nu de acord să scoatem la licitaţie aceste chioşcuri, cu însuşirea observaţiilor făcute de 
dvs. la momentul la care se face caietul de sarcini şi se propune contractul. 

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

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a 
14 chioşcuri  care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,  situate în 
Parcul Romanescu, identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 privind impozitele şi 
taxele locale, respectiv 19 lei/mp/lună. 

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

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

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

 
 

12. 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. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize nefavorabile din partea comisiilor 1 de buget finanţe şi juridică. 

          Dl. Cherciu: 
          În calitatea mea de preşedinte al comisiei de buget finanţe, într-adevăr vroiam să 

confirm ce a spus d-na secretar că luni, când a avut loc şedinţa, nu s-a obţinut aviz 
favorabil pentru acest proiect de hotărâre, pentru că la acel moment încă se înregistrau 
debite ale societăţii către bugetul local. Am avantajul că sunt membru şi al comisiei 
juridice, încât ieri, participând la această şedinţă, am aflat că, între timp, aceste debite 
au fost achitate  motiv pentru care personal recomand colegilor să votăm favorabil acest 
proiect. Profit însă de ocazie pentru că acest caz care a fost destul de dezbătut în cele 
două comisii, mie, cel puţin, mi-a relevat o disfuncţionalitate, zic eu, importantă, pe 
care o avem în executivul primăriei, anume, în clipa în care eu am solicitat o situaţie 
precisă a debitelor pe care le înregistrează acest contribuabil, am constatat că puteam să 
aflu mai degrabă, secretul prin care a apărut viaţa de pământ, decât să ştiu exact care 
sunt debitele şi ce reprezintă. Ba, mai mult, am solicitat expres celor de la taxe şi 
impozite  să-mi prezinte această situaţie, am fost asigurat de dimineaţă că voi primi 
acest raport, nu l-am primit, însă, prin bunăvoinţa d-lui coleg Răducănoiu, am văzut că 
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există bunăvoinţă din partea acestui contribuabil să-şi achite debite inclusiv  aferente 
unor alte contracte şi această disfuncţionalitate la care mă refer, cred că se trage din 
faptul că serviciul de Taxe şi Impozite este cel care încasează contravaloarea 
contractelor economice, iar urmărirea se desfăşoară de către un alt serviciu, Serviciul 
Contracte Economice, care se află în subordinea Direcţiei Economice şi nu a 
Serviciului Taxe şi Impozite. Cred că numai la noi este posibil ca unul să încaseze şi să 
nu ştie foarte exact ce trebuie să încaseze, iar un altul să urmărească ceva care nu ştie 
foarte bine când s-a plătit şi dacă s-a plătit. Sugerez  d-lor viceprimari ca, eventual, 
printr-o eventuală organigramă să încercăm să înlăturăm această disfuncţionalitate, 
încât Serviciul Contracte Economice să fie oarecum trecut în subordinea Serviciului 
Taxe şi Impozite. Asta este una din soluţiile care mi se par de bun simţ, sau, evident, 
orice altă soluţie este bine venită pentru că, repet, să avem nevoie de mai bine de 
douăzeci şi patru de ore să aflăm o situaţie clară dacă un contribuabil îşi plăteşte sau nu 
îşi plăteşte debitele şi ce reprezintă acestea, mi se pare un lucru nepermis.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Materialul respectiv există. Cel care a ştrangulat comunicarea către dvs. sunt eu, îl 

aveam de azi de dimineaţă, dar pentru că am stat o jumătate de oră în alte discuţii, din 
păcate am uitat să vi-l înmânez înainte de şedinţă. Îl am la mine, este foarte detaliat şi în 
cunoştinţă de cauză, aşa că nu este firesc să aruncăm pe cei de la taxe şi impozite, şi-au 
făcut întru totul treaba, pentru că trebuia foarte detaliat, sunt mai multe contracte pe 
diverse teme, atunci trebuiau defalcate. Eventuala comasare a acestui serviciu de 
contracte o putem rediscuta, are avantaje şi dezavantaje pentru că cei de la contracte fac 
doar contractele şi nu se ocupă de control şi atunci iscam o grămadă de suspiciuni. 
Dacă îi duci de cealaltă parte unde are şi controlul, adică urmărirea, şi încheierea 
contractelor,  normal că o să vină tot felul de întrebări de ce a făcut aşa, sau nu a făcut 
aşa. Adică unii încheie contractele şi alţii se ocupă de încasarea lor. Vom dezbate acest 
subiect. Oricum unii dintre colegii de la contracte, cei care sunt pe partea economică, la 
sfârşitul anului vor pleca la Poliţia Comunitară pentru că se schimbă legislaţia de la 1 
ianuarie şi vor merge acolo şi cu această ocazie vor fi trimişi şi cei de la urbanism în 
această direcţie şi vom putea rediscuta o nouă organigramă în urma acestor modificări. 
Nu ştiu ce documente v-a prezentat dl. Răducănoiu, dar cele pe care le avem aici sunt 
cele scoase din sistemul informatic de la Taxe şi Impozite. Pe acest contract lucrurile 
sunt clare în momentul de faţă, sunt achitate şi eu cred că contribuabilul respectiv, cel 
care a încheiat contractul înţelege că există toată solicitudinea din partea consiliului 
local, doar că trebuie să depună diligenţele să plătească aceste datorii. 

          Dl. Cherciu: 
            Îmi cer scuze, îmi păstrez însă punctul de vedere legat de operativitatea în care 

putem obţine aceste informaţii. Este foarte bine că există acest raport şi dvs. l-aţi primit, 
nu era musai să intre în posesia mea, însă pe de altă parte, vă repet, atâta vreme cât noi 
nu putem, să zic aşa, instantaneu, obţine aceste informaţii, chiar termenul acesta de 24 
de ore care a fost necesar, mie mi se pare nepermis de lung şi de asta vă spun punctul 
meu de vedere că trebuie să facem ceva în această privinţă, mi-l păstrez. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?       
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 Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de 
închiriere încheiate între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
CUVÂNTUL LIBERTĂŢII S.R.L., având ca obiect terenuri din municipiul 
Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de chioşcuri 
difuzare presă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 2 
abţineri (Marinescu Dorel, Giurgiu Sabin).  

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

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

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1. 
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Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect modificări ce privesc componenţa familiei, schimbarea 
numelui pe cale administrativă sau prin căsătorie (divorţ), schimbarea titularului 
contractului, modificarea cuantumului chiriei,  modificarea modalităţii de plată 
a chiriei, modificarea clauzelor de reziliere a contractului, înscrierea sau 
excluderea din contract a unei persoane, îndreptarea unor erori materiale 
inserate în contractele de închiriere, modificări ale suprafeţelor locative 
modificări impuse prin hotărâri ale instanţelor de judecată rămase definitive şi 
irevocabile. 

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

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

 
 
          Dl. Consilier Ştefârţă a părăsit sala de şedinţă.  
 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.449/2009 referitoare la aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, pe anul 2010. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.   

          Dl. Răducănoiu: 
         Am mai dezbătut acest subiect în şedinţa extraordinară anterioară. Noi, consilierii 

PSD, am fost împotrivă şi ne menţinem punctul de vedere, cu atât mai mult cu cât, pe 
lângă argumentele invocate atunci, mai sunt şi altele în ceea ce priveşte nelegalitatea şi 
neimplicarea noastră în adoptarea unei hotărâri care nu este în regulă. Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 59/2010 modifică art. 252  din Codul Fiscal. Articolul vechi spunea aşa: 
dacă o persoană fizică are în proprietate  două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă 
care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum 
urmează: şi erau patru tranşe. Textul modificat prin ordonanţă elimină sintagma sau 
partea care vizează „care nu sunt închiriate unei alte persoane”. În ce situaţie ne aflăm, 
stimaţi colegi? Eu am trei locuinţe. Într-una locuiesc, două le am închiriate cu contract 
de închiriere şi plătesc la Finanţele Publice  la valoarea contractului. Plătesc şi 
impozitul normal pe clădirea respectivă, la Direcţia de Taxe şi Impozite. Acum se vine 
cu 65% - 150% - 300% şi nu este în regulă. Haideţi să judecăm logic. Cine sunt cei care 
au 2-3 sau mai multe locuinţe. Sunt două categorii de oameni, dacă mă refer numai la 
locuinţe. Cei care au muncit cu mintea, cu mâinile, cum au putut şi au făcut foarte mulţi 
bani şi şi-au construit locuinţe.  Dacă n-au fost arestaţi pe câţi bani au făcut, înseamnă 
că banii i-au făcut prin eforturile lor şi nu putem decât să-i felicităm. Cea de-a doua 
categorie  sunt cei care primesc moşteniri. Din această ordonanţă sunt exceptaţi cei care 
primesc pe bază de succesiune. A murit mama, sunt moştenitor şi am intrat în posesia 
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locuinţei, dar am o locuinţă în plus. Este o situaţie. Sunt exonerat de mărirea taxei şi 
impozitului respectiv, dar sunt cei care se consideră şi  ştiţi şi dvs. cazuri în Craiova, 
descendenţi ai  lui Barbu Drugă, care au şi vândut drepturi succesorale, au şi intrat în 
posesia unor imobile de patrimoniu. Ei de ce să nu fie impozitaţi? Toţi moştenim ceea 
ce moştenim de la moşi strămoşi. Consider că este neconstituţională ordonanţa, nu 
anchiesăm pentru că, potrivit articolului 98 din statut, va trebui să votăm nominal, să se 
consemneze votul nominal sau pe grupuri, pentru că dacă se impozitează fără emiterea 
dispoziţiei consiliului local, nu este nici o problemă, cel care este impozitat poate să 
acţioneze în instanţă pe cel care l-a impozitat. Să nu se vină cu motivaţia că de fapt, noi 
dăm hotărârea consiliului local, ca să beneficieze aceşti oameni până la 30 septembrie 
de acea reducere de 10%.  Nu pentru că în ordonanţă se spune că persoanele fizice care 
achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele reclaculate în urma 
aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru diferenţele rezultate 
beneficiază de bonificaţiile stabilite prin hotărârile consiliilor locale adoptate pe anul 
2010. Noi am adoptat bonificaţia de 10%. Este valabilă pe 2010. Nu este vorba de 
termen. Spune hotărârile consiliului local adoptate în anul 2010. Nu mai revin cu 
lămurirea, n-am reuşit să mă lămuresc. Cazul cu motocicleta, poate că o să mă hotătăsc 
să o vând, pentru că am avut o discuţie cu un coleg ieri, sigur, amiabile sunt discuţiile 
între noi, indiferent de formaţiunile politice, totuşi nu înţeleg de ce eu, dacă am de 2000 
sau de 3000 capacitate cilindrică trebuie să plătesc la valoarea a 1600.  Nu este corect. 
Să plătesc la nivelul maşinii, cu capacitatea aceea. 

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

Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
          Craiova nr.449/2009, după cum urmează: 
         „Art.1 se completează şi va avea următorul conţinut: 

 1.1. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice pentru anul fiscal 2010, se 
calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a 
clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a clădirii (mp), cu valoarea impozabilă corespunzătoare 
(lei/mp), conform titlului IX din Legea nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare privind Codul fiscal şi Hotărârii Guvernului nr.956/2009, 
majorată cu 10%, conform art.287 din Legea nr.571/2003, prevăzută în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Impozitul se plăteşte anual, în două tranşe egale, până la 31 martie 2010 şi 30 

          septembrie 2010, inclusiv. 
Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral, până 
la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai 
multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 
50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 
către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2010, se acordă o 
bonificaţie de 10 %. 
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  1.2. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează  
un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: 
a) cu 65 % pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150 % pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 
domiciliu. 
Nu intră sub incidenţa acestui alineat persoanele fizice care deţin în proprietate 
clădiri dobândite prin succesiune legală. 
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care 
proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă 
calitatea de proprietar. 
1.3. Persoanele fizice prevăzute la alin.1.2. au obligaţia să depună o declaraţie 
specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice 
locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate 
celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale este cel prevăzut prin 
Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr.44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art.III din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.” 
 1.4. Pentru anul fiscal 2010 termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate 
în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2010 de 
modificare şi completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal este 31 
decembrie 2010.  
1.5. Persoanele fizice care achită integral până la 30 septembrie 2010 impozitele 
recalculate pentru anul în curs, beneficiază de bonificaţia de 10%.  

          Art.4 pct.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
44. „Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică: 

 
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Nivel pentru perioada 

01.07.2010-31.12.2010 
Suma in lei pentru fiecare 

grupă de 200 cmc sau 
fracţiune din aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc 
inclusiv 

9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  
1.601. cmc şi 2.000 cmc inclusiv 

20 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  
2.001. cmc şi 2.600 cmc inclusiv 

72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  144 
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2.601. cmc şi 3.000 cmc inclusiv 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 

3.001 cmc 
290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 

totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
  
          Pentru ataşe, impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte la nivelul a 50% 

din  taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere. 
 Punctul 1 al art.4 se completează cu două noi alineate, după cum urmează: 

Pentru anul fiscal 2010 termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în 
urma recalculării este 31 decembrie 2010. 

 Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 
impozitele recalculate în urma aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.59/2010, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia de 
10%”.     

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 9 
voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Tudor, Magla, Boboc, Nedelescu, Pîrvuleasa, 
Mincu, Badea).  

 
 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.126/2010 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 
2010. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Aviz nefavorabil de la comisia 1 buget finanţe.  

          Dl. Boboc: 
          Foarte multe din probleme le-am ridicat şi în comisia buget finanţe şi la unele am 

primit şi răspunsurile necesare. Aş vrea totuşi să ridic o problemă. Pe mine mă 
îngrijorează faptul că continuăm la nivelul municipiului să reducem şi să concediem 
personalul. Ieri am participat la o consfătuire regională condusă de specialişti de la 
nivel central unde s-a prezentat un studiu privind Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest 
Oltenia. Vă rog să mă credeţi că situaţia care s-a prezentat este îngrijorătoare şi în 
raport cu celelalte regiuni suntem pe ultimul loc, locurile 7 şi 8 în ceea ce priveşte 
dezvoltarea economică, indicatorii economici, numărul şomerilor, produsul intern brut, 
ş.a.m.d., contribuţia noastră. La întâlnirea respectivă s-a criticat şi implicarea 
autorităţilor locale, inclusiv a consiliului local, eu am fost prezent şi am simţit că au fost 
adresate aceste critici şi consiliului local cu privire la  încercarea să rezolve aceste 
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probleme ale crizei prin care trecem în această perioadă. Cred că alegem cele mai 
simple variante. Toată lumea taie, toată lumea reduce, toată lumea concediază fără să 
ne punem problema ce se întâmplă afară, ce se întâmplă în stradă.  Sunt familii, unul a 
fost redus la RAADPFL, unul a fost redus de la RAT sau de la alt serviciu al primăriei. 
Ne întrebăm ce fac oamenii aceştia până la urmă, la nivelul comunităţii noastre.  O să 
vină să ne întrebe, o să ne trezim cu ei când ieşim de aici că ne întreabă ce  vor face în 
perioada următoare. Eu înţeleg să facem reduceri când ar exista ofertă şi oamenii ar 
avea posibilitatea să se ducă să lucreze în altă parte, dar, din datele pe care le avem, nu 
există la ora actuală nici o posibilitate. De aceea, punctul meu de vedere este că ar fi 
trebuit şi în acest caz să încercăm, cu toate greutăţile care sunt acolo, eu cunosc 
problemele, şi sunt greutăţi, se încearcă rezolvarea şi găsirea unei soluţii. Apreciez 
intenţia conducerii dar cred că alegem variantele cele mai simple. Capacitatea 
managerială se vede în aceste momente, nu să reducem oameni, să găsim soluţii, să 
aducem venituri suplimentare, să păstrăm oameni. De aceea, personal, am să fiu 
împotriva acestei reduceri nu înainte de a cere d-lui director, dacă este în sală, să facă şi 
o clarificare. În finalul notei de fundamentare se spune că pentru atenuarea efectelor 
acestei concedieri colective, se întreprind următoarele măsuri: se oferă un număr de 24 
de posturi. Întreb eu: avem 24 de posturi libere, atunci concediem 69 de oameni sau 
concediem cu 24 mai puţin, pentru că din cei 69, ducem 24 pe aceste posturi pe care le 
oferim.  Dacă este aşa înseamnă că concediem un număr mai mic pentru că în 
conformitate cu prevederile Codului Muncii, aceste măsuri trebuie aplicate înainte de 
aplicarea concedierii. Noi trebuia să mutăm aceşti oameni pe posturile respective şi să 
venim la Consiliul Local şi să spunem că 24 de posturi care sunt libere au fost ocupate. 
Dacă este vorba de posturi care se crează, şi aici este o problemă. Noi nu putem să 
creăm posturi noi din moment ce concediem sau reducem.  Pe această cale aş dori ca dl. 
Director sau cine este în sală să  dea un răspuns câţi concedeim până la urmă de la regia 
de Transport.   75, 69 sau 45 de oameni.  

         Dl. Director Florescu: 
         Este vorba de 45 de oameni concediaţi, nu de 69. Deci 69 minis cei 24 care vor ocupa 

în viitoarea organigramă şi în viitorul stat de funcţşii, locuri la control şi la pază. Nu 
sunt funcţii nou create, sunt funcţii care existau în organigramă şi staul de funcţii vechi. 

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         Cu îngăduinţa dvs., eu cred că dl. Consilier Boboc are suficientă experienţă 

managerială, aşa că o să mă axez doar pe partea juridică a întrebării. Cred că în Codul 
Muncii scrie foarte clar că atunci când faci o restructurare în măsura în care ai posturi 
de care ai nevoie în mod real, şi dl. Director a vorbit că la control are nevoie, să le oferi 
celor care sunt în pericol să  se restructureze aceste posturi. Se va pune problema în 
mod firesc, aşa a fost şi corect scris în acel raport, dacă acele persoane care trebuie 
restructurate pentru că nu mai sunt necesare în societatea respectivă,  datorită 
restrângerii activităţii pe acel palier, vor sau nu. Sunt convins că în măsura în care vor, 
vor rămâne restructuraţi şi vor tree pe acele posturi de care spunea dl. Director, iar toţi 
cei care  nu vor vrea să accepte acele posturi, şi numărul lor va creşte şi vor ajunge la 
acea limită maximă de care vorbiţi dvs., pentru că, pe de o parte suntem obligaţi să 
respectăm dispoziţiile Codului Muncii, iar pe de altă parte şi cel angajat cred că trebuie 
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să aibă respect faţă de muncă. Dacă i se oferă o altă muncă care ar putea fi inferioară 
celei  pe care şi-a desfăşurat activitatea, dacă atât poate societatea, cred că ar trebui să 
aibă inteligenţa şi să ocupe acel post până când societatea îşi revine şi în felul acesta se 
vede şi efortul angajatorului şi, de asemenea, şi interesul celui care munceşte acolo de a 
câştiga în continuare un salariu. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Iată ce scrie în raportul de specialitate semnat de juridicul din primărie şi de şeful 
serviciului Resurse Umane. Este o semnătură pentru de la Resurse Umane. „Având în 
vedere evoluţia crizei economice în anul 2009, precum şi extinderea acesteia în cursul 
anului 2010, s-a impus luarea de urgenţă a unor măsuri pentru a se putea asigura 
respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de 
împrumut cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru 
stabilitatea economică a României, pentru atingerea ţintelor de deficit ale bugetului 
general consolidat în anul 2010, şi luând în considerare faptul că diminuarea 
dezechilibrelor existente şi menţinerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează 
premisele relansării economice, s-a impus adoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri 
cu caracter excepţional prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor 
bugetare în anul 2010”. Ce legătură are cu RAT? Oameni de specialitate din primărie, 
fac raport de specialitate politic, luat din Marx actual probabil. Mergem mai departe. 
Este adevărat că aici se surprinde, deşi exprimarea nu este corectă, că cele 74 de posturi 
din cadrul RAT care vor fi desfiinţate, se compun din 5 posturi vacante şi 69 posturi 
ocupate compuse din: şi merg pe structură. După care, ce se întâmplă de la nivelul 
acestui număr cu hotărârea unui număr de 24 de posturi, nu ştim. 5 posturi de paznic şi 
19 posturi la control. După părerea mea, nu este o fundamentare deloc clară şi 
profesionsită a calculelor care s-au făcut şi s-a ajuns la concluzia cu reducerea acestui 
număr de posturi. Dvs. majoritatea, aţi votat în şedinţa anterioară mărirea preţului la 
bilete şi abonamente şi noi ne-am opus. Nu credeţi că este normal să lăsăm să vedem 
efectele acestei măriri şi să nu dăm oamenii afară pur şi simplu, din simple calcule, dar 
care nu se fac în complexitatea lor, pentru că scoaterea acestui număr de oameni afară, 
dacă vă uitaţi pe documentele regiei, presupune, conform contractului colectiv de 
muncă, acordarea de la două până la patru sau cinci salarii în funcţie de vechimea în 
unitate. Ştiţi cât este suma medie? 3 miliarde pe care îi suportă regia. Doi: aceşti 
oameni se duc în şomaj. Politica aceasta generală implementată aici în preambulul  
raportului, nu mai este îndeplinită pentru că ei trebuie să primească şomaj din bugetul 
statului, iarăşi o sumă de bani.  Lucrurile nu sunt atât de grave la RAT ca să ne pripim 
cu măsura şi de aceea v-aş ruga să amânăm, să vedem efectele măririi preţului la bilete. 
Şi este o rezolvare dacă vreţi, pentru că la compartimentul Control se suferă. Înainte era 
RAT Control. M-am documentat, că până ieri aveam ideea să propun să se înfiinţeze 
din nou, dar se pare că ar fi mari costurile, că totuşi ar trebui să aibă, fiind societate 
comercială director, structură, resurse umane, jurist sau ce mai are acolo. 
Compartimentul de control care, dacă nu mă înşel, la ora actuală are vreo 32 de posturi, 
18 ocupate, sau ceva de genul ăsta. Vreau să vă spun că m-am informat şi la alte regii 
în ţară, cei care exercită controlul, la nivelul, evident, comparativ cu  RAT Craiova sunt 
cam la 100 persoane. Pentru că şi întărirea controlului conduce la aducerea de venituri 
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în cadrul regiei şi prin sancţiunile pe care le aplicăm prin suprataxa pe care am aprobat-
o, prin amenzi ş.a.m.d. Iar oamenii aceştia pot fi folosiţi. Lăsaţi-o trei luni de zile să 
vedem efectul măririii preţului pe care dvs. l-aţi hotărât la bilete şi abonamente. Vă 
mulţumesc. 
     Dl. Ţui: 
     Istoria o ştiu că de doi ani am fost consilier la RAT. Problemele nu pleacă  de acum, 
noi discutăm de o finalitate, deci de cum s-a ajuns la treaba asta. În aceşti doi ani toţi de 
la RAT care erau aşa zişi în plus, au fost  rugaţi să meargă ori la control, ori la pază. 
Nici unul dintre ei nu a acceptat. Este vorba şi de structura umană care există acolo. 
Acesta este un aspect al problemei, deci nu neapărat, cine este acolo trebuie să rămână, 
capacitatea ş.a.m.d. Iar ca idee în timp, eu cred că trebuie reluat să vedem ce datorii a 
avut pe fiecare etapă în parte, adică fiecare director ce a preluat, asta vroiam să spun, 
vis a vis de bani sau nu, sau ce anume probleme pot aduce aceste bilete care sunt cu 
suprataxă, vis a vis de ceea ce rămâne. Eu cred că este, ca şi organigramă, mult 
încărcată cu personal. Este o părere pur personală, după doi ani de acolo.  Angajaţii 
când au fost rugaţi să fie transferaţi la control, nu au acceptat, când au fost rugaţi să fie 
transferaţi la pază, nu au acceptat. Cred că problemele merită să fie mult mai adânc 
analizate decât aşa la suprafaţă. Adică la ora actuală există foarte multe datorii. De 
unde au fost provocate datoriile acestea, cum au fost provocate? Adică eu cred că 
trebuie o analiză mai profundă, aşa văd eu lucrurile. Adică nu simplul fapt că acum am 
vorbit că trebuie să dăm ceva oameni afară. Asta nu este o istorie de acum. Este o 
istorie de acum doi ani. Acum doi ani oamenii erau rugaţi să treacă la alte 
compartimente. Sunt aproape doi pe un loc şi dacă vom analiza fiecare compartiment în 
parte, nu ştiu de unde este moştenire, sau chiar dacă ştiu, nu vreau să spun,  în acelaşi 
compartiment există patru oameni care fac acelaşi lucru, celălalt compartiment are o 
singură persoană care ţine toate celelalte persoane. Eu cred că trebuie analizat, nu ştiu 
dacă toată lumea trebuie să rămână acolo.  Din punct de vedere profesional, vis a vis de 
analiza cealaltă cu familia, este o chestie, dar dacă omul respectiv care este angajat 
acolo, capacitatea, ce are el, nu propăşeşte spre pozitiv prin prezenţa lui, de ce anume  
l-am ţine? 
       Dl. Iordache: 
       Eu vă spun de acum că voi vota acest proiect pentru că mi se pare normal să dăm 
cel puţin un semnal de sprijin actualei conduceri a regiei, deşi am convingerea că din 
punct de vedere financiar această reducere care se face, cel puţin până la sfârşitul 
acestui an, nu are nici un fel de influenţă.  Rămân la ideea şi o susţin în continuare, 
aceea de a reînfinţa RAT Control.  Am să-l contrazic pe colegul meu, dl. Răducănoiu, 
cu privire la costurile pe care le ridică o astfel de societate. Este vorba de un SRL care 
ar putea fi condus de un număr extrem de mic de persoane care, bineînţeles că vor fi 
preluate din cadrul personalului regiei actuale şi cel puţin în perspectivă pentru a crea 
noi surse de finanţare şi de a asigura un loc de muncă pentru un număr cât mai mare, 
după părerea mea cel puţin 200 de oameni ar putea să desfăşoare activitate în cadrul 
acestui SRL. Am putea să le atribuim în administrare parcările municipiului Craiova, 
pe care de atâta vreme discutăm că trebuie să le taxăm pentru a decongestiona circulaţia 
din centrul municipiului.  
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     Dl. Răducănoiu: 
     M-a contrazis colegul Iordache, dar, de fapt, s-a contrazis pe sine spunând că 
votează proiectul de hotărâre, dar este de acord cu înfiinţarea societăţii. Probabil că n-a 
înţeles că eu am spus că activitatea de control trebuie suplimentată şi exact oamenii 
care ar trebui ca număr disponibilizaţi, pot să intre la control. Sub ce formă rămâne 
managerul să hotărască şi consiliul de administraţie. Iertaţi-mă, stimaţi colegi, dl. 
Viceprimar, noi, partidele astea politice, avem oameni pe care i-am votat în consiliul 
local să fie membri ai consiliului de administraţie. Rămân stupefiat că un astfel de 
coleg vine după doi ani de activitate şi spune că ar trebui să se facă o analiză. Ar trebui 
să ni se spună fiecare director ce a făcut. Păi ce au făcut acolo, în consiliul de 
administraţie?  Dacă este vorba de doi sau trei ani, indemnizaţiile, într-adevăr erau 
mari. Acum este 1% din salariul directorului, este muncă voluntară.  Cred, şi asta mi-a 
dat ideea că noi ar trebui ca periodic  să analizăm şi activitatea consiliilor de 
administraţie de acolo, că noi i-am numit. Ce fac oamenii ăia? Sunt un sprijin real 
pentru director? Că aici vine directorul şi ia bobârnace sau este felicitat, dar membrii 
consiliului de administraţie ce fac? Cine ar trebui să facă analiză să vadă pierderile, să 
stârpească cauzele? Acest aspect, conform legii, consiliul de administraţie îl face, 
     Dl. Ţui: 
     Nu am vrut să spun că nu am făcut nimic în consiliu.  Ideea era următoarea. Noi o 
analiză am făcut, ştim exact ce am preluat de la fiecare director în parte, ştim exact ce 
s-a întâmplat în fiecare rpoces-verbal. Istoria este că am ajuns aici nu dintr-o dată. Am 
vrut să spun că a fost pas cu pas. Fiecare etapă spre negativ. Ce propunere anume am 
avut noi,  exact astea care s-au spus aici, dar sunt de doi ani de zile propunerile făcute. 
Adică să existe un sector de control care să fie exact în aceeaşi regiune, deci nu trebuie 
înfiinţată o altă societate.  La sector de pază, nu trebuie adusă o altă societate.  În timp 
am ajuns aici, pas cu pas.  Asta nu înseamnă că nu am făcut nimic. Noi nu am făcut 
altceva în calitate de consilieri, decât să consiliem şi să spunem părerea. Cine era 
manager în fiecare perioadă, era de datoria  dânsului să ia măsurile care trebuiau luate. 
Că s-au luat sau nu, vedem acum. Deci nu s-au luat. 
     D-ra Predescu: 
     În continuarea a ceea ce s-a spus în precedent. În 2008 a fost dată cu profit, s-a 
preluat cu profit această regie. Managementul defectuos începe după 2008.  În 
condiţiile în care acest management, că este al consiliului de administraţie în totalitate, 
că este în mare parte al directorului acestei regii autonome, s-a ridicat această problemă 
în ultimii doi ani permanent. Nu s-a luat nici o măsură. De ce măsura care se ia acum, 
este doar cu privire la oameni şi nu cu privire la  pierderile nejustificate, la materiale, la 
lubrifianţi, la carburanţi. S-a discutat de atâtea ori. Se achiziţiona motorină, benzină, la 
un preţ mai mare decât preţul pieţei. Acestea sunt pierderile nejustificate care au dus la 
situaţia prezentă. De aceea poziţia noastră este foarte simplă şi corectă. De ce să 
suporte oamenii şi de ce să se ia măsura concedierii, ca atare din salrii să redresăm, 
când trebuie să redresăm tocmai pe baza unui management corect, mai ales cu privire la 
aceste cheltuieli nejustificate. 
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    Dl. Giurgiu: 
     Vă spun ca şi fost membru în consiliul de administraţie că datoriile de aproximativ 
100 miliarde nu s-au făcut din 2008 până în prezent.  Datoriile vin din urmă. Aş vrea să 
vă mai adaug încă un lucru. Fiecare persoană care merge la control trebuie să fie 
însoţită de un gardian sau de un poliţist comunitar. Nu ştiu dacă ne permitem atâţia 
poliţişti comunitari să însoţească fiecare persoană de la RAT la control.  
     Dl. Marinescu Nicolae Sidor: 
     Este foarte frumos aşa să arătăm că iubim oamenii, că ne gândim la ei, de aia 
omorâm şi câinii.  Problema este următoarea. Eu nu înţeleg de ce ştiind cu toţii că sunt 
chestiuni diferite, amestecăm două perspective complet diferite. Una este perspectiva 
economică a principiilor care guvernează o activitate economică şi care, până la urmă, 
în mod esenţial îţi arată că dacă lucrurile merg prost, trebuie să schimbi şi nu peste trei 
luni, peste şase, ci în momentul în care începi să intri în pantă descendentă şi cu toate 
analizele, dar n-aş vrea să intrăm în detalii, şi alta este să amestecăm chestiunea asta cu 
grija faţă de om că  o societate economică nu este o societate de binefacere. Eu nu cred 
că cineva dintre noi, la societatea pe care eventual, ar avea-o, ar fi patron, ar ţine aşa 
nişte oameni în timp ce dă faliment numai că se gândeşte aşa, ce o să facă oamenii ăia 
care pleacă. Cred că dacă mergem cu gândirea asta, nu numai că RAT o să fie 
falimentar  până la urmă definitiv, dar n-o să ajungă niciodată să se redreseze. N-am 
intervenit, pentru că până la urmă chestiunea se va rezolva din vot. Nu este bine să tot 
inducem oamenilor această idee că se poate funcţiona economic în afara regulilor şi 
principiilor economice. Dacă se discutau aici chestiuni care priveau managementul 
actual al firmei care încearcă să propună nişte schimbări şi căreia trebuie să-i dăm 
acestui nou conducători şansa să-şi aplice politica şi să-l judecăm cum am propus şi 
revin, peste trei luni, peste şase luni, nu să-l lăsăm o sută de ani ca să ne mirăm pe 
urmă,  vom vedea cum stau lucrurile. Îmi pare foarte rău dar vreau să spun chestia asta. 
Probabil că la RAT şi această reducere este încă nu cât ar trebui să fie şi în loc să 
punem 100 – 200 controlori pe autobuze există proceduri moderne care intră 
deocamdată într-un program de modernizare al RAT care sunt cu ticket, control 
electronic ş.a.m.d., care evită aceste posibilităţi de a ţine lucrurile încurcate. Vreau să 
vă spun şi închei, că noi trebuie să încercăm să gândim mai modern în sensul că nu mai 
mulţi poliţişti pe stradă, ci faptul că  înregistrează când depăşeşte viteza, o maşină din 
mers şi îi trimit acasă amenda cu fotografia şi n-am cu cine comenta şi n-am ce să fac, 
va elimina corupţia  şi nu dacă voi scoate 100 mii de poliţişti pe şosele. Trebuie să 
încercăm să gândim şi noi modern, să ne gândim la modernizarea societăţii din 
perspectiva regulilor şi principiilor economice, să nu amestecăm una cu alta.  Aia este o 
altă problemă, ce facem cu oamenii, este altceva.  Cum ajunge regia să fie performantă 
economic, este altă problemă. 
     Dl. Boboc: 
     Ca drept la replică, pentru că am mai intervenit o dată, în sensul că fiind unul din 
directorii care a funcţionat acolo, m-am simţit vizat într-un fel. Aş dori să vă informez 
că eu când am preluat această societate  în 2005 avea o pierdere de 9 miliarde pe trei 
luni în anul respectiv şi o datorie către stat neachitată de 160 miliarde. În decursul 
anului 2005 societatea a ieşit pe profit, este adevărat profit minim pentru că nici nu 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 26.08.2010                                                                  53                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

intenţionam să fie profitul foarte mare, 2005, 2006, 2007, societatea a avut profit între 2 
miliarde şi 8 miliarde.  Şi-a achitat toate datoriile către stat. Au rămas pierderile pe trei 
ani în urmă că nici nu mi-am propus să recuperez pierderile care au fost efectuate pe un 
alt mandat. De fapt, aducerea societăţii pe un echilibru financiar a permis contractarea 
unor credite. Ce spun colegii acum că sunt datorii, este adevărat, sunt rate datorită unor 
credite care au fost luate pentru parcul auto. Dacă nu s-ar fi luat aceste credite pentru că 
primăria nu a putut să dea bani, eu m-aş fi bucurat ca aceşti bani să-i dea primăria, 
societatea fiind pe linia de plutire din punct de vedere economic, a putut să contracteze 
aceste credite şi a luat autobuze şi noi, autobuze second hand, toate tramvaiele sunt 
luate în perioada asta, că n-ar mai fi nici un tramvai, şi este adevărat acum că sunt şi 
nişte rate care derivă din aceste credite. Despre aceste datorii este vorba. Societatea la 
sfârşitul anului 2007, şi este raportul care a fost înaintat la primărie, nu a avut pierderi, 
a avut rate şi dobânzi care ar trebui achitate pentru  investiţiile care au fost făcute. 
     Referitor la RAT Control. Eu când am creat RAT Control, am studiat inclusiv în 
afară. N-o să găsiţi dvs. nicăieri, nici la Viena, nici la Munchen, nici la Berlin, că cei 
care fac transport, se ocupă de vânzare de bilete, se ocupă de control sau se ocupă de 
altceva.  Cei care fac transport, fac transport şi aceste servicii sunt externalizate. Eu am 
creat acest RAT Control dorind să aşez regia pe principii manageriale moderne. Dacă 
este bine sau nu este bine, noi trebuie să apreciem. La timpul respectiv s-a apreciat şi 
societatea a putut să facă acest lucru. Acum sunt alte condiţii şi economice. Eu am 
discutat cu dl. Director. Sunt condiţii mai grele, este perioadă de criză, s-a redus 
numărul de călători, s-a redus numărul de curse speciale ş.a.m.d.  Există mai multe 
constrângeri acum ca atunci, dar sunt de acord că nu trebuie să fim împotriva unopr 
principii manageriale moderne care ar însemna, chiar dacă este regie de stat pentru că 
ştiţi că, în general, unităţile de stat sunt privite ca şi cenuşărese, ca un trust care nu se 
modernizează. Eu am plecat de la această idee că ele trebuiesc modernizate şi am 
aplicat aceste principii de modernizare şi am şi reuşit trei ani şi jumătate.   
     Dl. Iordache: 
     Aş vrea să clarific puţin. Cred că n-am fost destul de clar în exprimare, lucru pe care 
l-a făcut pe un coleg de-al meu să afirme că nu ştiu prea bine care este situaţia cu RAT-
ul. Eu aş vrea să asigur pe toată lumea că în cei patru ani cât am fost viceprimar, m-am 
ocupat şi am stat destul de aproape de această regie şi după terminarea mandatului de 
viceprimar, atunci când mi s-a cerut ajutorul, am încercat cel puţin cu un sfat pe cei 
care încearcă să scoată la liman această companie. Chestiunea legată de reînfiinţarea 
RAT Controlului, aş vrea să vă spun că susţin această idee plecând de la faptul că  în 
cei 2-3 ani cât a funcţionat RAT Control, în fiecare an această societate cu răspundere 
limitată a încheiat activitatea cu profit în condiţiile în care a reuşit să preia în jur de 150 
de angajaţi de la RAT. Toţi aceşti oameni după desfiinţarea RAT Controlului s-au 
întros înapoi la regie şi, bineînţeles că acum o parte dintre ei nu-şi mai regăsesc 
obiectul muncii. Legat de disponibilizarea şi de susţinerea mea a acestui proiect în 
forma în care a fost prezentat de executiv, vreau să le spun că o susţin pentru că am 
înţeles că actuala conducere a avut discuţii cu sindicatele. Aceşti 50 de oameni sunt 
doriţi să plece din unitate inclusiv de sindicate. Probabil că sunt persoane care nu-şi au 
obiectul muncii sau fie că nu se achită de sarcinile pe care le au acolo. Organizarea în 
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continuare se referă la anul 2011 cel mai sigur, când s-ar putea să ajungem din nou la 
concluzia că este necesară o nouă reducere de personal pentru rentabilizarea unităţii. 

Dl. Viceprimar Dincă:       
     Aş vrea să vă comunic nişte constatări. Este clar că în urma dezbaterilor de astăzi, 
toată lumea a acceptat că RAT are dificultăţi de natură financiară, şi datorită crizei, şi 
datorită arieratelor care au venit din urmă, mult mai în spate de anul 2008. Bineînţeles 
că au fost şi mici înţepături legate de manageriat. Vreau să vă reamintesc că acum două 
luni de zile am schimbat managerul, că s-a spus că dacă a fost vinovat managerul. L-am 
schimbat şi vreau să-i dăm credit celui care este acum manager pentru a nu spune peste 
trei luni ce a făcut. Uite, a început să facă. Are 20%  reduceri la ceea ce înseamnă 
consumul de combustibil, încearcă să vină cu o nouă organigramă şi sunt şi de această 
dată în asentimentul d-lui Marinescu în a spune că nu este în totalitate făcută 
reorganizarea la această instituţie. Am constatat că “vârful de formă” al angajaţilor a 
fost atunci când au fost 120 persoane în concediu medical timp de o lună de zile. Dl. 
Boboc a pus o întrebare la momentul la care s-a făcut această propunere în comisie: mai 
poate funcţiona regia la fel dacă dăm fie 45 fie 75 fie 10 mii de cifre vehiculate pentru a 
înţelege cât mai puţine lucruri, şi i-am spus că s-a funcţionat şi fără 120 de oameni în 
concediu medical, plus că mai erau alţii în concediu de odihnă, şi se funcţionează şi 
cred că acesta este un semnal din partea noastră către angajaţii de la acea regie  că 
directorul are mână liberă să facă acea societate eficientă economic, că ei trebuie să 
înţeleagă că trebuie să muncească şi nu să stea în concediu medical, iar cei care 
muncesc zi de zi şi pe spinarea cărora merge regia înainte, să li se dea un semnal că nu 
muncesc pentru cei care stau în concediu sau pentru cei care au treabă cu plimbatul prin 
regie, că ei dacă muncesc o să fie cei care vor rămâne şi cei care nu muncesc, să 
meargă acasă. Din aproximativ 900 de oameni, vă daţi seama ce înseamnă 50 sau 70 de 
oameni. Eu o să fiu foarte atent dacă va vrea cineva din cei care sunt puşi pe listă să 
meargă la control. Taotă lumea spune: eu sunt tehnician, eu sunt inginer, eu sunt 
economist. Trebuie să producem banii ăia. Nu vă trimitem undeva fără locuri de muncă 
sau să daţi cu sapa.  Este chestie temporară, iar în măsura în care îşi revine regia, vom 
face ca lucrurile să meargă altfel. Cred că este un semnal bun pe care îl dăm şi 
cetăţenilor că facem ca lucrurile să se regleze încet încet la RAT, nu venim cu barda să 
luăm 30-40% din ei să dăm afară,  şi un semnal către director că această instituţie îl 
susţine pe deplin. Îmi aduc aminte că toţi i-aţi urat mult succes  în noua funcţie şi l-aţi 
avertizat că o să fie foarte greu. Acesta este un moment greu. Iar pe deasupra le 
transmitem şi un semnal celor care nu-şi fac treaba prin regie  să luăm măsurile 
cuvenite. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Transport 

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.126/2010. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia  Autonomă de 
Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 7 
voturi împotrivă şi 2 abţineri (Mincu, Badea). 

 
 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă către S.C. 
ZEMLAZ IMPEX S.R.L., a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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, pe o perioadă de 49 de ani, a 

unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
26 mp., situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17, către S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L., 
în vederea amenajării unei terase pentru desfăşurare activităţi comerciale, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Valoarea  redevenţei va fi stabilită prin raport de evaluare, care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind cedarea contractului de concesiune nr.43T/2004, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ATCOM S.A., 
având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş, bl. U10, 
parter, către S.C. AGENA MAGGEN S.R.L. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Aviz negativ de la comisia juridică. 

          D-ra Predescu: 
          Să şi explic de ce are acest aviz negativ. În 2003 cred că dintre cei prezenţi doar dl. 

Marinescu Nicolae era consilier la acea dată, s-a aprobat o hotărâre peste depăşirea 
dispoziţiilor legale. De aceea s-a dat avizul negativ.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?   
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           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 25 voturi împotrivă. 
 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.   

          Dl. Preşedinte: 
    Am şi eu un scurt comentariu. Toată lumea a vrut să facă privatizare după 1990. Eu 
unul nu eram de acord cu privatizarea marilor companii naţionale. Mi s-ar fi părut 
corect şi normal ca statul să aibă un control în aceste companii. Privatizarăm 
Rompetrol, privatizarăm CEZ, privatizarăm Gazele. Vreau să vă spun că gazul metan şi 
petrolul sunt nişte produse care se găsesc în adâncuri, în subsoluri. Nimeni nu şi-a pus 
întrebarea până acum, s-ar putea să câştig şi simpatii şi antipatii pe această chestiune. 
Aceste societăţi şi companii privatizate, nu trebuie să plătească şi ele o redevenţă că e 
uşor să extragi gazul metan, să faci profit de miliarde şi să-l duci în  Cehoslovacia. Mi 
se pare o chestiune incorectă, de aceea nu voi vota acest proiect de hotărâre.  
     Dl. Cherciu: 
     Apreciez deschiderea d-lui preşedinte, care a spus foarte bine “am privatizat”.  Într-
adevăr PSD este cel care a privatizat toate aceste regii.  
     Dl. Răducănoiu: 
     Să daţi răspunsul pe care vi l-am spus. Noi, adică dvs., încă mai sunteţi la PSD şi 
este ok. Aţi zis bine noi.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?   
Art.1.  Se aprobă  darea  în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 16 ani, către  S.C. CEZ 

Distribuţie S.A., în scopul amplasării posturilor de transformare în anvelopă, a 
terenurilor  aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de dare în folosinţă gratuită, precum şi să îndeplinească formele de 
publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Economico - Financiară şi 
S.C. CEZ Distribuţie S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Pîrvuleasa). 
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19. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova a resurselor umane, materiale şi 
financiare preluate prin protocol de predare-primire. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          D-ra Predescu: 
          Un comentariu scurt cu privire la titulatură, nu putem da în administrare resursele 

umane. Managementul da, dar nu resursele umane. Adică nu preluăm oamenii. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Sunt de acord cu dvs. că nu este cea mai fericită exprimare, dar din punct de vedere 

al textului, pe lângă faptul că m-am uitat şi la hotărârile date de consiliul judeţean şi de 
textul de lege, din păcate această exprimare nefericită este şi în lege şi a fost preluată de 
către toate autorităţile locale. Practic toţi acei angajaţi i-am preluat atunci când am 
preluat managementul, acum trebuie să-i dăm înapoi. Sună urât, dar asta este situaţia.  

          D-ra Predescu: 
          A fost o discuţie ieri. Se poate găsi dacă este posibil, o soluţie mai fericită. Acum o 

problemă de fond. Noi am preluat şi gestul de preluare porneşte de la ideea că trebuie să 
asigurăm funcţionarea acestor unităţi. Dar problema de fond este aceea dacă odată cu 
preluarea guvernul ne-a transmis şi resursele şi dacă avem certitudinea că până la 
sfârşitul anului şi pentru anul următor schimbându-se această reglementare,  vom avea 
resursele pentru finanţarea celor trei spitale pe care le-am preluat. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Este dată deja o ordonanţă cu privire la achitarea arieratelor dobândite anterior. Cu 

privire la ceea ce urmează, oricum discuţiile sunt foarte clare. Finanţare Casa de 
Asigurări, Ministerul Sănătăţii, iar cofinanţarea nostră este de 5-10%  şi vine în măsura 
în care finanţăm proiecte de infrastructură în clădirile de la acest spital. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 

Craiova, a resurselor materiale, umane şi financiare, prevăzute în anexele nr.1-5 
la protocolul de predare – preluare încheiat între Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare – preluare a resurselor materiale, umane şi financiare, identificate la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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20. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova a resurselor 
umane, materiale şi financiare preluate prin protocol de predare-primire. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, a resurselor materiale, umane şi 
financiare, prevăzute în anexele nr.1-5 la protocolul de predare – preluare 
încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare – preluare a resurselor materiale, umane şi financiare, identificate la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.208/2008 referitoare la darea în administrarea 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babes” din 
municipiul Craiova, a terenurilor şi a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea. 

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

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova a resurselor umane, materiale şi financiare 
preluate prin protocol de predare-primire. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, a 

resurselor materiale, umane şi financiare, prevăzute în anexele nr.1-5 la 
protocolul de predare – preluare încheiat între Direcţia de Sănătate Publică Dolj 
şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare – preluare a resurselor materiale, umane şi financiare, identificate la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.354/2005 referitoare la darea în administrare a 
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terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Grupului Şcolar 
„Charles Laugier” Craiova  şi Grădiniţei cu program prelungit nr.31 
Craiova, a imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în str. Brestei, nr.97, respectiv str. Vasile Alecsandri, nr.87. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 Grupului Şcolar Charles Laugier Craiova, a 

imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Brestei, nr.129, identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre, începând cu anul şcolar 2010-2011. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Grădiniţei cu program prelungit nr.31 Craiova, 
a imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Vasile Alecsandri, nr.87, identificat conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre, începând cu anul şcolar 2010-2011. 

Art.3. Predarea – primirea imobilelor prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se va 
face pe baza de protocol predare - primire. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele de 
predare - primire prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în 
care acestea îşi desfăşoară activitatea şi îşi încetează efectele protocoalele de 
predare primire: 
- nr.28600/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 

Grădiniţa cu program prelungit nr.31 Craiova, 
- nr.28642/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 

Grupul Şcolar „Charles Laugier” Craiova, 
- nr.28592/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 

Şcoala cu clasele I-VIII nr.9 „Petrache Poenaru”. 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Grupul Şcolar „Charles 
Laugier” Craiova, Grădiniţa cu program prelungit nr.31 Craiova şi Şcoala cu 
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clasele I-VIII nr.9 „Petrache Poenaru” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare 
„Modernizare centrală termică – înlocuire instalaţii interioare de încălzire 
şi modernizare instalaţie utilizare gaze naturale, la Şcoala cu clasele I-VIII, 
nr.13, str. Bucovăţ, nr.76”. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 „Modernizare centrală termică – înlocuire 

instalaţii interioare de încălzire şi modernizare instalaţie utilizare gaze naturale, 
la Şcoala cu clasele I-VIII, nr.13, str. Bucovăţ, nr.76”, având următorii 
indicatori tehnico – economici:  

  1. Valoarea totală a investiţiei       -  628,462 mii lei (151,865 mii euro) 
 exclusiv TVA  

           din care: 
  construcţii + montaj (C+M)          -  470,585 mii lei (113,714 mii euro)                          

2. Eşalonarea investiţiei : anul I     - 628,462 mii lei  
                           INV/C+M 

       3. Durata de execuţie a investiţiei           - 5,5 luni 
                   (Preţuri 11.01.2010                               1 euro = 4,1383 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.  

 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 inventarului bunurilor aflate în administrarea S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. 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.281/2008. 

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

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

 
 

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

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 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.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.  

 
 

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

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Modificări la anexa 3. Nişte 

completări la portic şi la bazar la vecinătăţi. Nişte precizări în plus. 
          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:  
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      a) se modifică denumirea şi elementele de identificare ale unor bunuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      b) se anulează poziţiile din Hotărârea Guvernului nr.141/2008, prevăzute în  
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      c) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.3  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

                  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

 
 

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

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

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

a)se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
b)se majorează numărul de camere şi se modifică numărul de identificare a 
unor apartamente şi a suprafeţei bunurilor, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
c)se anuleaza poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.282/2008.  

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

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Poligonului, nr.168 F, 
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.  

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, cu 
destinaţia de birouri şi locuinţe colective, în municipiul Craiova, b-dul 
Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize negative la comisia 2 şi comisia juridică.  

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 25 voturi împotrivă. 
 
                                               

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire – zona str. 
Făgăraş, str. Plevnei şi str. Opanez, în vederea extinderii unor spaţii 
producţie şi spaţii de prezentare, cu regim de înălţime P+1, respectiv P+2 şi 
amenajare parcare, în municipiul Craiova, str. Făgăraş, nr.6 B, respectiv 
nr.6 C. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea şi reglementarea 
posibilităţilor de construire – zona str.Făgăraş, str.Plevnei şi str.Opanez, în 
vederea extinderii unor spaţii producţie şi spaţii de prezentare, cu regim de 
înălţime P+1, respectiv P+2 şi amenajare parcare, în municipiul Craiova, 
str.Făgăraş, nr.6 B, respectiv nr.6 C, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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       Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la analizarea şi reglementarea posibilităţii de construire – zona str. 
Stejarului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, 
în municipiul Craiova, str. Stejarului, nr.26 A. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 analizare şi reglementare posibilităţi 
de construire – zona str.Stejarului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim 
de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Stejarului, nr.26 A, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str.Teilor, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime parter, în municipiul 
Craiova, str. Teilor, nr.126 D. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare zonă cu interdicţie de 
construire – zona str.Teilor, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Teilor, nr.126 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.  
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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 

la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii – zona Brestei, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.97. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizare condiţii de construire, 
fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradală 
şi aliniamente construcţii – zona Brestei, în vederea construirii unei locuinţe, cu 
regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.97, 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.  

 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str. Trandafirului, 
în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1 şi garaj, în 
municipiul Craiova, str. Trandafirului, nr.35. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare zonă cu interdicţie de 
construire – zona str.Trandafirului, în vederea construirii unei locuinţe, cu 
regim de înălţime Sp+P+1 şi garaj, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, 
nr.35, 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.  

 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente 
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construcţii – str. Bariera Vâlcii, în vederea construirii unei hale, cu 
destinaţia de atelier mecanică auto, în municipiul Craiova, str. Bariera 
Vâlcii, nr.187. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizare condiţii de construire 
fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradală 
şi aliniamente construcţii – str.Bariera Vâlcii, în vederea construirii unei hale, 
cu destinaţia de atelier mecanică auto, în municipiul Craiova, str.Bariera Vâlcii, 
nr.187, 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.  

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.   

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare construire în condiţiile 
documentaţiilor aprobate anterior, reconsiderare configuraţie urbană structură 
volumetrică – str. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea extinderii şi supraetajării unui 
imobil, cu regim de înălţime parter, cu destinaţia de spălătorie auto, cu supantă 
la P+1+2 parţial, cu destinaţia de birouri, în municipiul Craiova, str.Dr. Dimitrie 
Gerota, nr.18 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică 
– zona str.Electroputere, în vederea extinderii unei construcţii existente, cu 
regim de înălţime parter, cu destinaţia de alimentaţie publică şi extinderea 
cu locuinţă la etaj, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. 
Electroputere, nr.1 A.  

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare configuraţie urbană 
funcţională şi structura volumetrică – zona str. Electroputere, în vederea 
extinderii şi supraetajării, cu regim de înălţime P+1, a unei construcţii existente, 
cu regim de înălţime parter, cu destinaţia de alimentaţie publică la parter şi 
locuinţă la etaj, în municipiul Craiova, str. Electroputere, nr.1 A, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 indicilor în situaţia 
existentă, fără modificarea prevederilor zonei, conform Planului Urbanistic 
General – zona str. G-ral Nicolae Magereanu, cartier Brazda lui Novac,  în 
vederea supraetajării unui imobil de la regim de înălţime S+P+4, la S+P+4+M, 
cu modificarea indicilor P.O.T. şi C.U.T., în municipiul Craiova, str. G-ral 
Nicolae Magereanu, nr.7 C, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea zonei cu interdicţie de construire – zona str.Viitorului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul 
Craiova, str.Viitorului, nr.36. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare zonă cu interdicţie de 
construire – zona str.Viitorului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime S+P+1, în municipiul Craiova, str.Viitorului, nr.36, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii – zona str.Unirii, în vederea schimbării de destinaţie din locuinţă 
şi spaţiu comercial, în clinică medicală şi extindere pentru amplasare lift, în 
municipiul Craiova, str.Unirii, nr.196. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizare condiţii de construire, 
fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradală 
şi aliniamente construcţii – zona str.Unirii, în vederea schimbării de destinaţie 
din locuinţă şi spaţiu comercial, în clinică medicală şi extindere pentru 
amplasare lift, în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.196, 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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41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente 
construcţii – zona str.Sfinţii Apostoli şi str.Împăratul Traian, în vederea 
construirii unui imobil, cu regim de înălţime P+1+M, cu garaj şi spaţiu 
comercial la parter, locuinţă la etaj şi mansardă, în municipiul Craiova, 
str.Împăratul Traian, nr.128 B. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind 
trama stradală şi aliniamente construcţii – zona str.Sfinţii Apostoli şi 
str.Împăratul Traian, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime 
P+1+M, cu garaj şi spaţiu comercial la parter, locuinţă la etaj şi mansardă, în 
municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.128 B, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

42. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu 
răspundere limitată, în condiţiile Legii nr.31/1990, republicată, modificată şi 
completată, cu acţionar unic Municipiul Craiova, care să aibă ca obiect de 
activitate serviciile de pază. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Aviz negativ de la comisia 1. 

          Dl. Boboc: 
          De fapt am avut o intervenţie şi în comisie, aş vrea s-o reiau. Îmi menţin punctul de 

vedere  că raportul cu privire la nelegalitate prezentat de aparatul de specialitate nu este 
pe linia legii, în sensul că legalitatea sau nelegalitatea unei societăţi comerciale în 
conformitate cu prevederile legii nr. 31, o dă Registrul Comerţului care stabileşte dacă 
o societate este legală sau nu este legală. În conformitate, analizează dosarul, obiect de 
activitate şi  toate cele care privesc constituirea societăţii. Noi puteam să ne exprimăm 
în legătură cu oportunitatea înfiinţării sau neînfiinţării acestei societăţi. Mai mult, mă 
surprinde faptul că atunci când este vorba să construim ceva, încercăm să argumentăm 
şi pierdem mai mult timp să gândim  cum să contracarăm înfiinţarea societăţii decât să 
gândim cum am putea să o înfiinţăm. De unde am reţinut acest lucru. Şi din raporturile 
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de specialitate, am văzut că pe iniţiatori îi trimit să citească legea, nu ştiu ce prevederi 
nelegale s-a ajuns la concluzia că s-au prevăzut de iniţiatori. Am repetat şi în comisie, 
repet şi acum, cred că este cazul să  existe o mai mare colaborare între aparatul de 
specialitate, mă refer aici la Serviciul Juridic şi iniţiatori pentru că iniţiatorii nu sunt 
întotdeauna de formaţie juridică şi nu stăpânesc totdeauna problemele de tehnică 
legislativă. Ar fi fost frumos ca cei din aparatul de specialitate să-i cheme pe iniţiatori şi 
să spună unde au greşit sau nu au greşit. 

          Mai mult, de dimineaţă ni s-a prezentat un nou raport tot pe această linie, să ne 
dovedească că trebuie să mai citim, în care ni se recomandă Ordonanţa 34, pe care o 
ştim şi noi  foarte bine, cu privire la faptul că dacă constituim această societate, va 
trebui să participe la licitaţie pentru serviciile de pază.  Noi nici n-am înfiinţat-o şi 
discutăm de participarea la licitaţie sau cineva să participe. Parcă ne-am pus noi 
problema. De unde ştim noi că societatea care va fi înfiinţată, nu va practica nişte 
preţuri în sensul că poate să participe la licitaţie şi poate să câştige aceste licitaţii. 
Întotdeauna punem în faţă  faptul că dacă o înfiinţăm, practic nu putem să-i oferim. De 
unde ştim noi că n-am putea să-i oferim acum? Haideţi să o înfiinţăm dacă suntem de 
acord, apoi vom vedea dacă ea funcţionează în condiţiile economiei de piaţă. 

          Dl. Vasile Marian: 
          Vreau să vă spun de la bun început că nu am fost şi nu voi fi niciodată împotriva 

implicării consiliului local într-o afacere profitabilă. Că până la urmă, aici vom vota 
oportunitatea implicării consiliului local într-o afacere. De asemenea nu m-am opus şi 
voi susţine întotdeauna crearea de noi locuri de muncă în municipiul nostru. Dar să 
porneşti o afacere, chiar dacă este vorba de servicii de pază, putea să fie vorba de 
servicii de curăţenie, sau servicii de deratizare sau orice fel de servicii,  să porneşti o 
afacere în acest context de criză economică, trebuie să fim puţin mai atenţi. Să pornim o 
afacere în acest context pe banii craiovenilor, trebuie să fim şi mai atenţi. Pe mine, ca 
om de afaceri, nu neapărat de talia celor trei iniţiatori, nu prea m-a convins această 
docuemntaţie că afacerea respectivă va genera profit.  Eu unul, nu pot angaja banii 
craiovenilor într-o afacere, într-o societate comercială, dacă nu sunt convins că va 
genera profit pentru că nu am văzut un studiu de piaţă, pentru că nu am văzut un plan 
de marketing, pentru că nu am văzut un bussines plan. Adică noi, toţi cei 27 de 
consilieri dacă investeam din buzunar şi puneam mână de la mână să facem o societate 
comercială, cred că  eram mult mai atenţi şi priveam mult mai atent viitorul. 
Antevorbitorul meu a spus să nu gândim negativist, s-o facem şi mai vedem pe urmă. S-
o facem, dar o facem pe banii craiovenilor. În momentul în care o deschidem, angajăm 
nişte oameni care, vreau să vă spun că nu vor fi neapărat foştii poliţişti comunitari. Nu 
putem să îngrădim accesul la angajare. Poate să participe oricine la ocuparea acestor 
posturi la viitorul SRL. Dacă vom înfiinţa acest SRL roicine are dreptul să vină, să dea 
concurs pentru a fi angajat la acest SRL. Pe de altă parte, dacă într-adevăr această 
societate comercială nu va genera profit, poate va crea locuri de muncă. Dar în acest 
context cred că trebuie să facem poate chiar o dezbatere publică şi să întrebăm toţi 
cetăţenii Craiovei contribuabili dacă sunt de acord să pună toţi mână de la mână, că 
practic asta facem, să facem o societate doar pentru a angaja 90 de oameni. Referitor la 
Ordonanţa 34, acest SRL care va fi înfiinţat, va trebui să participe ca orice alt SRL la 
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licitaţii, pentru că orice fel de serviciu de pază peste 15 mii euro nu poate fi atribuit 
decât prin licitaţie, iar acest nou SRL nu prea întruneşte nişte condiţii minime de 
participare la licitaţie, din câte ştiu eu, că vorbim de vechime, vorbim de cifra de afaceri 
medie pe trei ani să fie cel puţin echivalentul serviciului respectiv. Nu sunt împotrivă. 
Din contră, voi sprijini mereu orice fel de iniţiativă, orice fel de afacere prin care 
Consiliul Local poate să înmulţească banii contribuabililor, dar trebuie să ne gândim 
puţin mai atenţi şi să fim noi convinşi dacă merită să implicăm banii cetăţenilor într-o 
afacere, dacă am avea sau nu profit. 

          D-ra Predescu: 
          Ieri la comisia juridică s-au adus amendamente care pornesc tot de la raportul dat de 

Direcţia Juridică şi anume. Iniţiatorii şi-au însuşit ca art. 1 să-l completeze cu privire la 
obiect şi anume: obiect principal – protecţie şi gardă, obiect secundar – activităţi de 
serviciu privind sistemele de securizare, activităţi de investigaţie, lucrări de instalaţii 
electrice, activităţi de inginerie şi consultanţă  tehnică legate de acestea, activităţi de 
prestări şi analize tehnice, toate aceste activităţi secundare venind în sprijinul realizării 
obiectului principal: protecţie şi gardă. Tot la comisia juridică, fiind prezent dl. Director 
Mateescu, care cred că este prezent şi azi în sală şi vreau să-şi spună punctul de vedere, 
s-a pus în discuţie faptul că în raport de noua lege a Poliţiei locale, aceasta de la 1 
ianuarie anul viitor va realiza doar activitate de ordine publică.  Paza nu mai intră în 
competenţa sa. Pe cale de consecinţă paza tuturor obiectivelor care se realizează în 
prezent, nu va mai fi asigurată. În raport de cele arătate în raportul iniţiatorilor, privind 
şi estimările pe care le-au făcut în organigramă şi regulament, se observă că sunt de 
cinci ori mai mici preţurile pe care această societate pe care dânşii propun să o 
înfiinţeze, le practică în raport cu cele practicate deja pe piaţă în domeniul activităţii de 
pază. Pe cale de consecinţă, avem tot interesul să asigurăm paza acestor obiective de  
ordine publică: şcoli, cimitire, care sunt bunuri proprietatea municipiului Craiova cu 
costuri mai mici decât să apelăm la alte societăţi deja existente pe piaţă care ar duce la 
cheltuieli mult mai mari.  

          Dl. Cherciu: 
          Acest proiect de hotărâre nu a primit aviz favorabil în comisia de buget finanţe în 

urma analizei cu mare atenţie a celor două rapoarte negative înaintate  de serviciile de 
specialitate din primărie. Vreau să-i spun d-lui Boboc că hârtia pe care am primit-o în 
această dimineaţă şi la care dânsul făcea referire, nu a fost la iniţiativa executivului, ci 
eu, personal, am solicitat-o expres  pentru că această hârtie se referă la argumentele 
care, mie, cel puţin, mi s-a părut cel mai pertinent din cele două rapoarte. Dacă foarte 
multe din lucrurile semnalate de comisia juridică sau chiar de comisia economică, pot 
fi, eventual, corectate, faptul că noi suntem pe cale să înfiinţăm o societate comercială 
de drept privat căreia, atenţie, legislaţia actuală, şi asta face hârtia pe care am primit-o 
în această dimineaţă, nu ne va permite să încredinţăm direct aceste servicii, ci să le 
scoatem la licitaţie, conduce la concluzia că am înfiinţa o societate în speranţa că va 
câştiga o licitaţie. Fac precizarea că aspecte pe care le-a subliniat de altfel şi colegul 
meu, dl. Consilier Marian Vasile, faptul că licitaţia în sine nu este neapărat datul cu 
zarul, ci  pur şi simplu se întocmeşte un caiet de sarcini prin care printre prevederile 
importante sunt cele legate de cifra de afaceri, experienţă, contracte similare. Un alt 
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lucru precizat în acest document este faptul că aici vorbim de nişte servicii competitive.  
Deci pe piaţă sunt firme cu tradiţie în prestarea unor astfel de servicii şi care absolut 
nimic nu le poate împiedica să se înscrie la licitaţia organizată prin sistemul electronic 
de achiziţii  publice. Mai spun ceva. Dacă într-adevăr noi am deveni sau nu acţionari în 
această societate nu aducem nici un avantaj la participarea într-o eventuală licitaţie. Cei 
care au credinţa că într-adevăr pot oferi servicii foarte bune şi vorbesc de cei 90 care 
sunt vizaţi a fi angajaţi, au libertatea într-o economie de piaţă liberă să înfiinţeze cu un 
capital social minim de 200 lei, deci capitalul prevăzut actualmente de lege şi să 
participe cu această societate la licitaţia care va trebui s-o organizăm atâta  vreme cât de 
la 1 ianuarie într-adevăr, aici d-ra Predescu are dreptate, nu vom mai putea asigura 
serviciile de pază. Dacă există această credinţă, iar faptul că noi am fi sau nu acţionari 
în această societate, nu aduce nici un avantaj în participarea la o licitaţie, mi se pare 
normal ca cei care consideră că este utilă, să o înfiinţeze în conformitate cu legea şi să 
participe  la licitaţia pe care primăria o va organiza în mod obligatoriu. 

           Dl. Albăstroiu: 
           Asigur colegii care au susţinut că acest proiect de  hotărâre n-ar fi oportun, că 

aceasta a fost baza de la care am creat proiectul, pentru oportunitate. De ce? Pentru că 
acele edificii pe care trebuie să le păzească Poliţia Comunitară, n-o să le mai poată păzi. 
Era vorba, cum a enumerat unul dintre colegii noştri, şcoli, grădiniţe, cimitire, parcuri, 
licee, care vor fi vandalizate, pur şi simplu. Şi decât să angajezi o firmă de pază care va 
costa de cinci ori mai mult decât preţul celei pe care vroiam să o înfiinţăm noi, nu mi s-
a părut corect şi de asta am şi făcut acest proiect de hotărâre. Dar, dacă n-am putut să-
mi conving colegii să mă susţină în acest proiect, asta este, am să mă abţin de la vot şi 
cu asta basta. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Legat de data de 1 ianuarie şi de ordinea publică, ştiţi că poliţiştii comunitari cei 300 

nu fug în altă ţară. Ei păzesc bunurile publice, au perimetre inclusiv la şcoli nu se pitesc 
undeva şi  nu mai patrulează pe străzi, nu mai au perimetre, nu mai asigură ordinea şi 
liniştea publică la şcoli, la grădiniţe, nu au perimetre la cimitire. Nu mai pot să păzească 
clădirile Instituţiei primăriei. Eu am tot spus, am văzut că nu vrea nimeni să reacţioneze 
de nici un fel. V-am spus că după 1 ianuarie, cel puţin 20 de colegi de aici din primărie 
vor merge la Poliţia Locală. Poliţia Locală are obligaţia să-şi menţină un număr maxim 
de angajaţi care să fie proporţional cu numărul de locuitori. În speţă, la 1000 locuitori -  
un poliţist local. Drept urmare la acea dată va fi problema ca 20 – 22 de poliţişti 
comunitari să fie daţi afară, dar, în acelaşi timp şi asta aşteptam să-mi sugereze cineva, 
în organigrama primăriei municipiului Craiova vor fi libere vreo 20 de locuri pentru că 
cei de la urbanism şi de la partea economică, agenţi economici, vor merge acolo. Şi 
atunci, această structură vom găsi de comun acord o formulă neapărat să se numească 
poliţişti locali nu comunitari pentru că nu se mai poate, dar aceşti oameni să fie angajaţi 
în structura de pază a instituţiilor primăriei. Să ştiţi că, din păcate, trebuie să acceptăm 
această regulă că atunci când este criză, cu bani puţini trebuie să facem cel puţin la fel 
de multe lucruri şi în vreme de criză munceşti mai mult şi iei bani mai puţini. Aceasta 
este realitatea iar soluţiile trebuie găsite cu bani puţini.  Vă sugerez să vă gândiţi şi la 
mai mult decât am spus eu pentru că se mai poate să mai găsim şi alte posibilităţi cu 
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aceleaşi sume de bani să realizăm paza corectă şi legală la toate clădirile primăriei, şi 
am sugerat colegilor de la juridic şi de la Poliţia Comunitară să cerceteze aceste aspecte 
de maniera ca la 1 ianuarie să nu avem probleme.   Singurul impediment la crearea 
acestei societăţi comerciale nu este raportul de la comisia juridică, care practic, a 
sugerat ce modificări trebuie făcute în statut, nu este problema asta, că şi atunci când 
face rapoarte Direcţia juridică cei care sunt în comisia juridică fac nişte observaţii şi 
cele mai multe sunt extrem de pertinente şi nu se supără că nici nu au voie, cei de la 
Direcţia Juridică şi invers. Că trebuie ţinută o relaţie mai strânsă, nu am nici un fel de 
problemă. Acestea sunt  relaţii interumane. Singurul impediment la crearea acestei 
societăţi comerciale îl reprezintă banii. Cu siguranţă că unii dintre colegi îmi vor spune 
că ne trebuie doar 200 lei pentru capitalul social. Este o poziţie nejustificată pentru că 
îţi trebuiesc pentru cel puţin două – trei luni de zile banii de salarii şi nu poţi să-i bagi 
decât prin intermediul capitalului social, îţi trebuiesc pentru echipamente, îţi trebuiesc 
pentru maşini, pentru că o societate de pază nu poate să funcţioneze fără câteva maşini, 
poate chiar una de valori, iar într-o asemenea situaţie banii trebuie să apară de undeva. 
Dl. Ştefârţă, dl. Boboc, la nivelul întrebărilor şi interpelărilor au spus că trebuie să 
găsim nişte bănuţi pentru nişte podeţe, de acolo puţin, de acolo puţin, se vede că se 
ajunge la un plin.  Repet, nu este de rea voinţă această situaţie de a vota pro sau contra. 
Eu cred că este, mai degrabă de raţiune, pentru că atâta timp cât te uiţi în portofel şi 
vezi că nu ai banii să înfiinţezi această societate comercială, nu poţi să spui: n-are 
nimic, lasă că o înfiinţez, iar după care vedem noi ce facem cu ea. Tocmai am vorbit de 
RAT că îi cerem un management performant, că cerem performanţe, facem o societate 
căreia îi spunem că se va descurca cu siguranţă dar nu ştim cum, dar văd ei în 
următoarele 2-3 luni de zile.  Cred că dacă am fi avut bani, ne-am fi permis câteva luni 
să încercăm.  Dar în condiţiile în care nu avem bani, cred că este un lux prea mare. 

          Dl. Răducănoiu: 
           Sunt unul dintre iniţiatorii acestui proiect şi fără îndoială că în legătură cu soarta lui, 

noi, cei trei iniţiatori, avem primul drept să ne pronunţăm, fie pentru menţinerea lui pe 
ordinea de zi, fie pentru retragere. În condiţiile în care se menţine pe ordinea de zi, 
evident că trece prin vot, dar sunt obligat să fac câteva precizări, deşi m-aş fi aşteptat, 
dacă există bunăvoinţa tuturor colegilor pentru îndeplinirea acestuia, să se vină cu 
amendamente pe care ni le însuşim personal, şi chiar dacă rămân singur în totalitate. 
Sigur că şi noi, cei trei, trebuie să ne precizăm poziţia, pentru că n-am înţeles prea bine 
de la dl. Coleg Albăstroiu că se abţine. Aici nu este de abţinere, sau de pentru sau de 
contra.  Vă menţineţi ca iniţiator sau nu. Nu.-mi răspundeţi acum, dar este valabil şi 
pentru celălalt coleg.  Acum să vă argumentez stimaţi colegi. Este o atitudine de sfidare 
la adresa consilierilor locali în condiţiile în care nu se respectă prevederile legale. Art. 
45 alin. 6 din  Legea 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi 
completările ulterioare spune: „Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, 
de primar, viceprimar sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de cei care le 
propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale si al serviciilor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului”. Vă spun personal, am dorit să văd 
atitudinea sinceră faţă de această chestiune şi observaţi că pe lista iniţiatorilor sunt al 
treilea. Vreau să vă spun că ordinea de acolo, întâmplător este alfabetică, dar în realitate 
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este ca iniţiativă şi am anchiesat la ea, pentru că nu numai că am anchiesat la 
propunerea celor din faţa mea,  dar m-am bazat şi pe faptul că am făcut o interpelare 
într-o şedinţă de consiliu local şi mi s-a creat senzaţia că se vrea să se răspundă la acest 
aspect, dar m-am înşelat. Ca atare, să ştiţi că juriştii din primărie au lucrat pe proiectele 
depuse de noi. Nici unul dintre noi, cei trei, n-am scris un cuvânt. Să nu trăiţi cu 
impresia că dacă nici unul dintre noi nu este jurist, n-am fi fost capabili să facem un 
proiect fără cusur fie prin plagiatură, fie prin ştiinţă de carte şi din experienţele 
asigurate pentru că nu sunt primele proiecte pe care le-am făcut. Prin plagiatură luam 
proiectul de la Primăria Târgu Jiu de înfiinţare a unei astfel de societăţi comerciale, 
ceea ce dorim să facem şi noi, iniţiatorii, cu sprijinul dvs. O copiam, decât schimbam 
numele şi era perfectă.  A clarificat dl. Coleg Cherciu de ce ne-a venit un raport acum. 
Într-adevăr Domnia Sa a cerut suplimentar şi am fost de acord şi noi ieri la ultima 
şedinţă de comisie. Facem societate pe banii craiovenilor că n-avem cum pe banii noştri 
de acasă. O părticică din banii noştri de acasă, sunt ai craiovenilor, intrăm la grămadă, 
dar vreau să vă spun că tot  pentru aceiaşi craioveni trebuie să facem paza obiectivelor 
Consiliului local.  Este o afacere suntem în economie de piaţă. Fără îndoială, înfiinţăm 
o societate care poate să parcurgă toate etapele în conformitate cu legea, ca orice altă 
societate: insolvenţă, faliment, prosperă, profit. Acest aspect economic trebuie 
coroborat şi cu aspectul uman, că rezolvăm nişte oameni care sunt pregătiţi. Am 
certitudinea, cu mare atenţie, că până la urmă sunt oameni de specialitate în primărie pe 
care nu îi bănuiesc. Decât că greşesc atunci când primesc un ordin. De altfel, ca 
profesionalism, nu cred că este o problemă din punctul acesta de vedere de aşa natură 
încât societatea să funcţioneze şi cu bani mai puţini faţă de a cumpăra sau a plăti 
serviciile de pază. Vă spun sincer că am aşa, un iz amar, o să-mi treacă repede, până la 
şedinţa următoare nu este nici un fel de problemă, în condiţiile în care ştiu că rapoartele 
au fost favorabile şi apoi s-au transformat în nefavorabile.  Dacă totuşi sunt nişte 
observaţii, cred că ar trebui să ne sune şi pe noi cineva de la administraţie să ne spună 
că nu este bine aşa. Adică cum a făcut-o un coleg de-al lor, că v-am spus, contribuţia ca 
iniţiativă în ce priveşte oportunitatea, în rest... Şi v-aş ruga frumos ca de acum încolo, 
aparatul de specialitate  să fie prompt şi pentru consilieri. Nu să-i dau eu ordin să se 
ducă să rezolve o problemă nu ştiu în ce loc din Craiova, că n-am voie să fac chestia 
asta. Eu sesizez conducătorul instituţiei, care el dispune să trimită din aparatul de 
specialitate  să rezolve o problemă în conformitate cu atribuţiile lui.  Vreau să ştie 
aparatul şi să-şi facă treaba când venim pe filieră, cu proiecte de hotărâri, cu iniţiative, 
că trebuie să lucreze ca şi pentru primar. Nu vă supăraţi, primarul este unul. Mai este un 
viceprimar şi cam atât. Şi tot aparatul ăsta stă în poziţie de drepţi în faţa dumnealor. 
Corect, conform legii. Dar când venim şi noi cu nişte iniţiative, la fel trebuie să stea şi 
să-şi pună în valoare profesionalismul. Regret că rapoartele de nelegalitate au fost 
semnate de nişte oameni, parţial îi cunosc, că pe juristă n-o cunosc, cine este jurista 
care ne ia la mişto.  La societate nu este asociat Consiliul Local Craiova este 
Municipiul Craiova. Eu conduc o societate unde acţionar unic este Judeţul Dolj prin 
Consiliul Local.  Asta era o chestiune de nelegalitate? Vorba unui coleg: se 
întrebuinţează mult mai mult, consumă mult mai multă energie când să vină cu 
argumente să contracareze ceva şi nu este în regulă. Mai ales la salariile pe care le au 
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diminuate, eu zic că trebuie pusă cu corectitudine şi onestitate în valoare pregătirea 
profesională a acestui aparat. Menţin pe ordinea de zi proiectul de hotărâre şi vă 
mulţumesc. 

          Dl. Badea: 
          Sunt unul dintre cei trei iniţiatori.  Sunt la iniţiatori în primul rând datorită propunerii 

pe care mi-a făcut-o dl. Albăstroiu de a fi printre iniţiatori. Dânsul este în mare parte 
artizanul a ceea ce înseamnă acest proiect pe ordinea de zi. Am considerat că există 
voinţă politică, am crezut că are sprijinul colegilor de la PDL pentru a trece acest 
proiect. Se pare că m-am înşelat şi eu şi dl. Răducănoiu, chiar şi dl. Albăstroiu s-a 
înşelat. Ceea ce este cert şi trebuie să ştie craiovenii este faptul că sigur serviciile de 
pază, dacă vor fi contactate de la firme private, vor  costa de cel puţin două ori mai mult 
decât în cazul în care vom face această societate. Acestea sunt discuţii pe care nu are 
rost să le mai dezvoltăm. Eu, deşi am auzit punctul de vedere al d-lui Răducănoiu, voi 
face către ceilalţi doi iniţiatori propunerea de a ne retrage proiectul de pe ordinea de zi, 
din dorinţa de a-l ameliora, poate a-l rediscuta pentru a încerca să vedem dacă în viitor 
putem să înfiinţăm această societate. Rămâne la latitudinea dumnealor dacă vor dori să 
accepte propunerea mea sau nu. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Regulamentul l-am elaborat cam acum un an de zile. Îl am aici. Ar trebui să-l avem 

fiecare. Proiectul se  poate retrage înainte de supunerea la vot. Dacă se supune la vot, 
atunci nu mai poate fi retras după vot. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Poate fi retras după începerea dezbaterilor doar cu votul majorităţii consilierilor. Am 

constatat că dintr-un proiect foarte concret, s-a ajuns la a critica o parte din angajaţii 
acestei instituţii. De departe să le iau apărarea, doar că, în acelaşi timp, constat că acele 
observaţii sunt corecte, dar au deranjat că sunt puse în raport. Eu am spus şi la prima 
comisie că atâta timp cât sunt însuşite, nu mai este nici o problemă pentru faptul că este 
aviz favorabil sau nu la Direcţia Juridică. Pentru corectitudine, acţionar era Judeţul 
Dolj, prin Consiliul Judeţean şi nu prin Consiliul local. Legat de oportunitatea votării 
acestui proiect, totul ţine de bani. Eu am spus la şedinţa trecută că sunt deschis unei 
asemenea discuţii. Din păcate nici unul dintre cei trei consilieri nu m-a consultat, nu am 
arătat situaţia economică pe care o văzuseră în timpul şedinţei de consiliu de la 
rectificarea de buget. Imediat acest proiect a fost pus fără a se consulta pur şi simplu, 
atunci când am propus eu o grămadă de proiecte, printre care şi cel cu piaţa, mi s-a spus 
că n-au fost consultaţi unii dintre consilieri. Acum n-au consultat. Cel puţin partea 
financiară că asta este cea mai importantă. Legat de ceea ce am spus mai devreme, cu 
posibilitatea de a folosi o parte din poliţiştii comunitari de acum la paza instituţiilor, 
având în vedere că o parte dintre ei ar trebui să plece de la 1 ianuarie, undeva la 20 – 
25, nu aud pe nimeni spunând nimic, că vom face o organigramă în care o să încercăm 
să-l băgăm pe cei 20.  dacă lucrurile o să stea bine, dintre cei pe care i-am dat acum 
afară, poate  o să mai recuperăm dintre ei. Este ca un duel al surzilor. Eu am înţeles 
perfect că este nevoie să preluăm o parte dintre acei oameni.  Este în regulă, dar n-avem 
bani. Nu se aude nimic. În acelaşi timp spun că peste câteva luni o parte dintre angajaţii 
de la Poliţia Comunitară o să aibă dificultăţi şi am dat şi soluţie. Nici la  acest capitol nu 
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se aude nimic. Bineînţeles, acum discutăm de procedură. Dacă retragem sau nu acest 
proiect. Am deschidere totală şi să se supună la vot şi să se retragă. Nu cred că vreunul 
dintre colegii noi va pune probleme de procedură. Îl supuneţi sau nu la vot, aşteptăm 
acest lucru, dar cred că trebuie să fie hotărâţi colegii în acest sens. 

          Dl. Albăstroiu: 
          Dl. Badea şi eu îl retragem. Rămâne la latitudinea d-lui Răducănoiu.  
          Dl. Răducănoiu: 
          Nu retrag proiectul. N-are relevanţă. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supunem proiectul la vot. Cine este pentru, cu amendamentele formulate?       
           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu 10 voturi pentru, 13 

voturi împotrivă şi 2 abţineri (Albăstroiu, Badea). 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.219/2005 referitoare la aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de ridicare, transport şi 
depozitare vehicule staţionate neregulamentar.  

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.   

       D-ra Predescu: 
      Văzând că avem raportul şi din partea Direcţiei de Servicii Publice, a fost trecută 
atât în preambul, cât şi în art. 3 privind aducerea la îndeplinire, şi Direcţia Servicii 
Publice. Acestea sunt modificările aduse. Avem avize favorabile din partea tuturor 
comisiilor.    
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de ridicare, transport şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.219/2005, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.586/2007, după 
cum urmează : 

           Art. 2 va avea următorul cuprins : ”Operatorul/operatorii care desfăşoară 
activitate de imobilizare, ridicare şi transport a vehiculelor staţionate neregulamentar pe 
teritoriul Municipiului Craiova, vor acţiona cu respectarea întocmai a prevederilor 
art.64 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, astfel cum a fost  modificată şi completată prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.69/2007, cât şi ale art.141-146 din Hotărârea Guvernului 
nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”. 
Art.2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de ridicare, transport 

şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar, astfel modificat, va fi 
republicat.   
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Art.3. 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.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                        

 
          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 26.08.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
 Nicolae PÎRVULEASA Cons. Jur. Mădălina Deca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


