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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2010 

 
 
 

 
 D-na  Secretar:  
          Vă rog să luaţi loc în sală pentru a face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri sunt prezenţi  24, 3 absenţi motivat: dl. consilier Boboc Virgil, dl. consilier 
Mincu Lucian şi dl. consilier Ursu Nicolae, deci şedinţa este legal constituită şi îşi 
poate desfăşura lucrările. 
    Supun aprobării dvs. controlul de legalitate cu privire la hotărârile adoptate în  
şedinţele ordinară şi extraordinară din lunile octombrie şi noiembrie, controlul de 
legalitate este următorul: dintr-un total de 33 de hotărâri adoptate în şedinţa ordinară 
din  luna octombrie, 5 au primit până acum controlul de legalitate, 28 nu au încă 
controlul de legalitate, iar în şedinţa extraordinară, 3 hotărâri adoptate, toate trei fiind 
temeinice şi legale. Faţă de această situaţie, supun aprobării dvs. procesul-verbal al 
şedinţei ordinare şi extraordinare şi controlul de legalitate mai sus precizat. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Vasile Marian pentru a prelua conducerea şedinţei.  
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 26706/19.11.2010, 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 25.11.2010, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2011. 

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2010. 
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2010. 

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grupului Şcolar „Traian 
Demetrescu” Craiova, pe anul 2010. 

8.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Liceului Teologic Adventist 
Craiova, pe anul 2010. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

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

12. 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 decembrie 2010. 

13. 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 octombrie 2010. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului tip al “Atestatului” pentru 
funcţia de administrator de imobil, persoană fizică. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele atestate în funcţia de 
administrator de imobil, în perioada ianuarie 2005 - septembrie 2007. 

16. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a sumelor neeligibile, care pot fi identificate de către 
organele de control abilitate, în timpul unor misiuni de audit/verificare a 
implementării proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 DJ 1009, 
„Administraţia publică din municipiul Craiova – o administraţie de tip european, 
modernă şi eficientă”. 

17. 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 Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
spaţiu comercial care aparţine domeniului public  al municipiului Craiova, situat 
în Piaţa Chiriac. 
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19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.281/2005 având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată  o  construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.191/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova  şi S.C. PAN 
GROUP S.A, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str. Nicolae 
Romanescu, nr.178. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.255/2005, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.N.P. PETROM 
BUCUREŞTI – Sucursala PECO DOLJ S.A. . 

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.238/2003, 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în cart.Craioviţa Nouă – zona Big Vechi. 

25. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL 
amplasată pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în bd. Decebal, zona S.C. Reloc S.A.. 

26. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Uniunea 
Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.13. 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei nr.57 
asupra imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Victor Gomoiu, bl. I 52, parter. 

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

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor străzi 
din municipiul Craiova. 
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33. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.210/2003, 78/2004 şi 70/2006 referitoare la constituirea 
comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de 
administrator de imobil. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reglementare urbană şi structură volumetrică a zonei str. Ştefan Ispas, în vederea 
construirii unei hale reparaţii auto, cu zonă administrativă, cu regim de înălţime 
P-P+1, în municipiul Craiova, str. General Ştefan Ispas, nr.96 A. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea destinaţiei şi a 
regimului de înălţime, în zona str. Mihai Eminescu, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, în municipiul Craiova, str. Mihai 
Eminescu, nr.10. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General - zona str. Nicolae Bălcescu, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul Craiova, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.24. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţională şi structurii volumetrice - zona 
str. Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. Amaradia, în vederea construirii 
unor locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+4, în municipiul Craiova, str. 
Col. Scarlat Demetriade, nr.3 A. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de accesabilitate şi construire în zona Potelu – Parc 
Romanescu, în condiţiile atribuirilor de terenuri şi a instituţiilor din zonă. 

39. Întrebări şi interpelări. 
 
   Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al 
municipiului Craiova pe anul 2010, pentru premierea unor elevi sportivi 
craioveni, pe anul 2010 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia de Consultanţă şi 
Consiliere Economico - Socială Oltenia, având ca obiect stabilirea 
responsabilităţilor fiecărui partener în scopul planificării, depunerii şi 
implementării unui proiect prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, pentru combaterea inactivităţii în municipiul Craiova 

 
  Vă propun să votăm în bloc ordinea de zi, cu punctele retrase nr. 24 şi nr. 34. De 
asemeni, la punctul 20, să retragem articolele 2 şi 7 din anexă. În ceea ce priveşte cele 
două puncte de peste ordinea de zi, v-aş propune să le punem antepenultimul şi 
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penultimul, astfel încât să rămână ultimul punct de pe ordinea de zi „întrebări şi 
interpelări”. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Nu vă grăbiţi chiar aşa de tare. V-aţi grăbit şi la primul vot pe care l-am dat astăzi, 
eu am avut o obiecţiune, am avut o întrebare de pus şi aţi apucat de aţi votat şi am mers 
mai departe. Daţi-mi voie să pun întrebarea la aprobarea controlului de legalitate. Am 
reţinut de la d-na secretar Miulescu că a spus că sunt anumite puncte care au primit viza 
de legalitate şi anumite puncte care nu au primit încă viza de legalitate. Când apucăm 
noi să le votăm şi pe cele care nu au primit viza de legalitate?  
     D-na Secretar: 
     Noi nu putem cenzura exerciţiul dreptului Prefectului la controlul de legalitate. 
Actele sunt comunicate în termenul legal, eu vă prezint la această şedinţă stadiul 
controlului. Până la această dată este un control parţial. Probabil că luna viitoare vi le 
prezint integral. Nu le-am primit încă. Întotdeauna noi vă prezentăm stadiul acestui 
control. Acesta este stadiul până în momentul acesta.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot ordinea de zi, în forma pe care v-am propus-o. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 

 
                                                                                                        

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2011. 

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010. 

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grupului Şcolar „Traian 
Demetrescu” Craiova, pe anul 2010. 

8.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Liceului Teologic Adventist 
Craiova, pe anul 2010. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane, pe anul 2011. 
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10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

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

12. 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 decembrie 2010. 

13. 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 octombrie 2010. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului tip al “Atestatului” pentru 
funcţia de administrator de imobil, persoană fizică. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele atestate în funcţia de 
administrator de imobil, în perioada ianuarie 2005 - septembrie 2007. 

16. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a sumelor neeligibile, care pot fi identificate de către 
organele de control abilitate, în timpul unor misiuni de audit/verificare a 
implementării proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 DJ 1009, 
„Administraţia publică din municipiul Craiova – o administraţie de tip european, 
modernă şi eficientă”. 

17. 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 Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
spaţiu comercial care aparţine domeniului public  al municipiului Craiova, situat 
în Piaţa Chiriac. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.281/2005 având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată  o  construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.191/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova  şi S.C. PAN 
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GROUP S.A, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str. Nicolae 
Romanescu, nr.178. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.255/2005, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.N.P. PETROM 
BUCUREŞTI – Sucursala PECO DOLJ S.A. . 

24. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL 
amplasată pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat 
în bd. Decebal, zona S.C. Reloc S.A.. 

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Uniunea 
Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.13. 

26. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei nr.57 
asupra imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Victor Gomoiu, bl. I 52, parter. 

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

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

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

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

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor străzi 
din municipiul Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.210/2003, 78/2004 şi 70/2006 referitoare la constituirea 
comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de 
administrator de imobil. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea destinaţiei şi a 
regimului de înălţime, în zona str. Mihai Eminescu, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, în municipiul Craiova, str. Mihai 
Eminescu, nr.10. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General - zona str. Nicolae Bălcescu, în vederea construirii unei 
locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul Craiova, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.24. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţională şi structurii volumetrice - zona 
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str. Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. Amaradia, în vederea construirii 
unor locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+4, în municipiul Craiova, str. 
Col. Scarlat Demetriade, nr.3 A. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de accesabilitate şi construire în zona Potelu – Parc 
Romanescu, în condiţiile atribuirilor de terenuri şi a instituţiilor din zonă. 

37. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar din bugetul local al 
municipiului Craiova pe anul 2010, pentru premierea unor elevi sportivi 
craioveni, pe anul 2010 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia de Consultanţă şi 
Consiliere Economico - Socială Oltenia, având ca obiect stabilirea 
responsabilităţilor fiecărui partener în scopul planificării, depunerii şi 
implementării unui proiect prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane, pentru combaterea inactivităţii în municipiul Craiova 

39. Întrebări şi interpelări. 
                                                                                                                       

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2011. 

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

          D-ra Predescu: 
          Este o propunere pe care eu am lăsat-o şi scris ieri la Comisia Juridică şi anume în 

privinţa taxei care se achită de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice privind 
folosinţa unui autoturism, dacă aceste persoane au domiciliul şi/sau sediul în municipiul 
Craiova. Am solicitat să fie în această privinţă introdus un nou alineat cu următorul 
conţinut: „taxa prevăzută la alineatul 1 se achită şi de către persoanele fizice şi/sau 
juridice cu domiciliul şi/sau sediul în municipiul Craiova care deţin în baza unei 
împuterniciri un autovehicul înmatriculat în Republica Bulgaria sau în alt stat membru 
al Uniunii Europene”. În baza acestei împuterniciri, exercitându-se prerogativele 
dreptului de proprietate cu privire la acest bun. Având în vedere faptul că dacă vom 
reţine acest amendament, vom da satisfacţie principiului de ordin constituţional al 
nediscriminării, atâta timp cât pentru cetăţenii care au domiciliul în municipiul Craiova, 
se percepe o taxă legată de folosinţa acestui autoturism şi vor primi şi vigneta despre 
care se face vorbire în proiect, în raport de care se verifică achitarea taxei în timp ce 
pentru persoanele care şi-au înmatriculat autoturismul în alt stat membru şi cunoaştem 
această stare de fapt, că sunt foarte multe persoane care în ultima vreme au procedat la 
înmatricularea în Republica Bulgaria pentru a beneficia de taxe mai mici, eludează 
această dispoziţie. În ceea ce priveşte reglementarea europeană, ea este conformă cu 
principiul subsidiarităţii în privinţa competenţei noastre de a reglementa, iar cât priveşte 
principiul este, de asemeni, conform cu articolele 18 - 25 din tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene care reglementează cetăţenia europeană şi principiul 
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nediscriminării. Ca şi efect prin această prevedere a taxei pentru toate persoanele, se 
obţin fondurile în condiţii de egalitate de tratament, iar, pe de altă parte, înţelegând că şi 
la comisia de buget finanţe s-a făcut propunere cu privire la perceperea de taxe dar pe 
fiecare zi, pentru autoturismele care se găsesc staţionate pe teritoriul municipiului 
Craiova fără a avea vigneta achitată, este preferabilă această soluţie pentru că este mult 
mai greu de executat măsura propusă de Comisia de buget-finanţe de a verifica zilnic 
problema achitării sau nu a taxei.  Vă mulţumesc. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Nu pot să acuz pe nimeni din această sală dintre consilierii locali că nu sunt altruişti, 

şi mai ales pe cei de la PSD, şi mai ales, pe d-ra Bianca Predescu, şi mai ales că, în 
urmă cu o şedinţă, atunci când a fost la comisia juridică, ceilalţi colegi i-au comunicat 
întocmai ceea ce s-a întâmplat. Am asistat trei minute la o luare de poziţie despre un 
subiect care nu există.  La comisia de buget tot ceea ce a spus d-ra Bianca Predescu  a 
fost soluţionat şu tranşat şi modificat în sensul că toţi cetăţenii, indiferent că sunt din 
Uniunea Europeană sau din afara  Uniunii Europene, nu numai din Bulgaria, care nu 
sunt înregistraţi fiscal cu autoturismele lor la Direcţia de Taxe şi Impozite a  
municipiului Craiova, au posibilitatea să plătească două tipuri de taxe pentru parcare: 
cea pe care o plătesc toţi craiovenii, de 40 lei pe an sau de 15 lei în măsura în care vin şi 
stau o lună. Şi, în măsura în care vin şi stau doar o zi, să plătească o taxă de un leu pe o 
zi. Toate principiile care au fost enunţate şi care sunt principii europene cunoscute şi 
sperăm şi noi să avem o gândire europeană, sunt respectate întocmai. Această problemă 
a fost ridicată din start de preşedintele comisiei de buget finanţe şi a fost soluţionată de 
îndată, fără alte comentarii, şi, drept urmare, nu avem nici o problemă, absolut nici una. 
Sunt convins că şi colegii de la juridic ştiau, că le-am comunicat modificările pentru că 
şi acolo s-au mai discutat câteva propuneri. Sunt convins că putem să ne informăm dacă 
nu suntem prezenţi la o comisie din diverse motive pentru că nici eu nu pot fi prezent la 
toate comisiile, dar mă informez din respect faţă de ceilalţi colegi ca să nu mai ridicăm 
aceeaşi problemă care nu există, de mai multe ori. Rugămintea mea este să trecem peste 
aceste observaţii pentru că ele au fost însuşite la comisia de buget, la sesizarea 
preşedintelui de la comisia de buget, drept urmare nu mai avem ce să comentăm.  Cel 
puţin eu aşa cred. 

          D-ra Predescu: 
          Dar atunci este un amendament care trebuia prezentat la începutul dezbaterii acestui 

proiect. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Să ne amintim. Suntem toţi membri ai cel puţin unei comisii. În acele comisii se 

poartă discuţii. După ce se poartă acele discuţii, cel care este reprezentantul 
executivului şi le însuşeşte sau nu. Dacă şi le însuşeşte, le prezintă ca şi însuşite şi le 
integrează în proiect, preşedintele comisiei sau secretarul va spune că s-au făcut 
modificări. Ideea este că toţi membrii Consiliului Local în diverse forme, au luat 
cunoştinţă de aceste aspecte, iar dacă avem pe cineva de certat, o să certăm pe 
preşedintele comisiei de buget finanţe care trebuia să anunţe că are aviz favorabil de la 
buget finanţe şi pe secretar. În nici un caz nu putem să ne ascundem de faptul că nu 
cunoşteam ceea ce s-a modificat în această perioadă de timp pentru că aşa suntem noi, 
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foarte interesaţi de toate proiectele de hotărâre şi luăm cunoştinţă de toate aceste 
proiecte şi eventual de toate modificările lor.  Dl. Răducănoiu a mai făcut câteva 
observaţii de-a lungul vremii că nu se prezintă avizul favorabil  sau nefavorabil şi 
eventualele modificări pe la comisii. Eu sunt convins că dacă încercăm să ne informăm 
de la ceilalţi colegi, cu siguranţă avem imaginea clară a proiectului de hotărâre pe care 
îl votăm. 

          Dl. Preşedinte: 
          Înainte de a-i da cuvântul d-lui Răducănoiu, aş vrea să vă rog pe toţi colegii să luaţi 

exemplul d-rei Predescu şi să ne încadrăm în timpul scurs de această clepsidră. 
          Dl. Răducănoiu: 
          Clepsidra este inoportună, după părerea mea, întrucât dacă eu folosesc mai puţin din 

timpul dat de această minune,după aceea următorul coleg e frustrat. Am o rugăminte. 
V-aţi grăbit să daţi cuvântul d-lui viceprimar după intervenţia d-rei Bianca Predescu şi 
vă reamintesc că suntem pe fond nu la „întrebări, interpelări” unde după fiecare 
intervenţie ia cuvântul reprezentantul executivului. Conform regulamentului, când se 
pune în discuţie un proiect de hotărâre, se exprimă părerile şi, după aceea, 
reprezentantul executivului, la sfârşit, respectiv iniţiatorul, spune ce şi cum, ce-şi 
însuşeşte sau nu. A doua chestiune ce a anticipat dl. Viceprimar, este foarte corect, cum 
am spus în mai multe rânduri, că la fiecare punct, înainte de a se intra în dezbaterea lui, 
comisiile avizate să-şi exprime avizul prin preşedinte sau secretar. Referitor la acest 
punct, multe din problemele pe care eu le-am ridicat, au fost clarificate la comisia 
juridică, în prezenţa executivului, ieri. A rămas încă unul, este vorba de art. 18, când dl. 
Viceprimar a promis că azi de dimineaţă cu cei de la Direcţia de Taxe şi Impozite se 
pronunţă asupra celor patru puncte de acolo şi aş ruga să fie exprimat ultimul punct de 
vedere la acest articol ca să ştiu dacă s-a revenit la cuantum, dacă s-au modificat sau 
dacă se menţin. 

          Dl. Preşedinte: 
          Sunt preşedinte de şedinţă şi cunosc regulamentul. După câte ştiţi, dl. Viceprimar 

Mărinică Dincă este şi consilier. Eu i-am dat cuvântul în calitate de consilier.  
          Dl. Ştefârţă: 
          Am o întrebare pe care vreau să v-o adresez foarte scurt dacă în categoria acestor 

autovehicule care sunt înmatriculate în alte ţări şi care se părea că se pot sustrage de la 
plata taxei respective, se încadrează de o manieră adiacentă şi maşinile care sunt în 
leasing, care nu au proprietarii din Craiova. Până nu se finalizează leasingul, 
proprietarul este firma de leasing. Dacă şi aceştia sunt într-un fel sau altul taxaţi pentru 
faptul că  parchează maşinile în Craiova. Nu ştiu, aici chiar vă cer o lămurire. Vreau să 
fac nişte observaţii legate de acest punct. La art. 17 se vorbeşte despre copii 
heliografice şi se cere un număr de lei/mp de plan. Vreau să vă spun că nu mai există pe 
lumea asta heliograf. Încercaţi cumva să vă raportaţi la modalitatea de fotocopiere 
actuală. Că i-o zice tip xerox, că i-o zice scanare, că i-o zice cum veţi vrea dvs., nu mai 
există heliografe pe lumea asta.    

          În privinţa zonării municipiului, anexa nr. 5,  constat cu surprindere că în general 
zonarea se face limitat de nişte străzi, constat cu surprindere că există o zonare care se 
referă la limite ale unor societăţi comerciale, că e S.C. Pic SA, că e Renaşterea 
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Fotbalului Românesc. Cum putem noi să delimităm o zonă faţă de o societate. Azi este, 
mâine nu este, se schimbă proprietarul. Nu se putea găsi un reper geografic, nu se 
puteau găsi nişte distanţe în metri? Atâţia metri de la axul străzii Prelungirea Calea 
Severinului. În tot restul ansamblului se fac referiri la nişte străzi care există, deci cu 
delimitare fizică clară. Doar acolo este o referire absolut fantezistă, după părerea mea. 
În afară de asta, aş vrea să ştiu şi eu, există un temei pentru care s-a făcut această 
zonare? Există nişte argumente pe care s-a făcut această zonare? Să zicem că o anumită 
zonă are canalizare sau nu are, are apă sau nu are, are transport în comun sau nuare, are 
accese la şcoli, la spitale, la ce o fi, dotări de genul acesta, pentru că eu vă spun, aşa 
cum o văd eu, se perpetuează de la an la an. Acelaşi timp de zonare era şi pe vremea 
când era primar dl. Bulucea, aceeaşi zonare s-a perpetuat din an în an, fără ca să avem 
în spatel un argument. Pe strada aceasta având în vedere că am reuşit să avem reţea de 
gaze, că am reuşit să avem asfaltare, am trecut-o dintr-o categorie în alta. După cum vă 
spun, sunt străzi în zonele centrale care nu beneficiază de utilităţi şi care sunt 
suprataxate. Nu este în regulă, nu avem nevoie de zone, avem nevoie de nişte hărţi ale 
oraşului care să fie diferit zonate. Nu trebuie să avem neapărat nişte cercuri concentrice 
care să determine aceste zone. 

          La anexa nr. 8 am iarăşi nişte observaţii, se numeşte zona de atracţie comercială. În 
zona de atracţie comercială zero este trecut Parcul Romanescu. Dacă dvs. credeţi că în 
Parcul Romanescu se face cel mai activ comerţ vă înşelaţi. Şi mai sunt o serie întreagă 
de străzi care sunt trecute în zona de atracţie comercială care n-au spaţii comericale 
deloc pe ele. Craioviţa Nouă este trecută în zona trei şi este o zonă intens căutată  de 
comercianţi. Nu se poate să perpetuăm de la an la an nişte criterii peste care acum am 
trecut şi ne mai aducem aminte de ele exact la anul pe timpul ăsta. Motiv pentru care să 
ştiţi că mie mi se pare neserios acest punct şi nu voi vota.  

          Dl. Cherciu: 
          Vreau să fac o precizare legată de interpelarea d-lui coleg Ştefârţă anume prevederea 

din actuala propunere de hotărâre legată de taxa de parcare este atotcuprinzătoare, în 
sensul că inclusiv că sunt leasing, că nu sunt leasing, autoturismele sunt cuprinse în art. 
44. Pe de altă parte, dacă nu  mă înşel, cred că oricum la autovehiculele în leasing este o 
dispoziţie legală de acum câţiva ani, sunt înregistrate la Direcţia de Taxe şi Impozite pe 
numele utilizatorului. Al doilea lucru pe care vreau să-l fac, şi îmi cer scuze că   nu am 
avut această sugestie în timpul comisiilor, mi-a venit însă ca o idee de propunere relativ 
recent, anume, au fost foarte multe discuţii, inclusiv în dezbaterea publică, legate de 
acea vignetă.  Mă gândesc că putem gândi un sistem reprezentat dintr-o bază de date 
care poate fi accesat cu dispozitive portabile de Poliţia Comunitară sau de cei care vor 
fi în drept împuterniciţi să facă această verificare. Este o aplicaţie soft foarte uşor de 
dezvoltat pentru că se va căuta într-o bază de date numărul de înmatriculare al maşinii 
respective. Investiţia, care va însemna dotarea a două trei echipe de control cu astfel de 
dispozitive mobile legate la internet prin reţeaua GSM, oricum este o sumă inferioară, 
zic eu, cheltuielilor pricipuite unui număr foarte mare de vignete. În concluzie rog pe 
cei în drept de la taxe şi impozite să studieze şi această variantă modernă şi, sunt 
convins, mult mai economică.  
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              Dl. Viceprimar Dincă: 
            Legat de zonare avem nişte condiţii impuse de legea fiscală, lege care are numai 

norme imperative, din păcate nu are norme subiective care să ne permită să facem 
diverse modificări. Într-adevăr este un mare păcat pentru noi că am rămas la zonarea de 
acum zece ani. Asta arată faptul că în municipiul Craiova stăm prost cu canalizarea, cu 
apa. Nu s-a mai dat în folosinţă apă şi canal.  Sperăm ca în Brestei să se dea în folosinţă 
anul acesta şi atunci acea zonare o să se schimbe. Foarte mulţi care sunt în zona B sau 
C o să treacă în zona A. Nu acum, dar la nul cu siguranţă, şi peste doi-trei ani. Sensul 
este de a trece cât mai mulţi spre zona A, nu invers, din zona A spre zona B sau  C. 
Raportat la propunerea d-lui Răducănoiu din comisie, taxa pe care o avem anul acesta 
în zona hotelieră pe de o parte legat de acel 5%   am stabilit foarte clar în comisie şi 
cred că este clar şi pentru cei de la taxe şi impozite, nu mai reluăm. Legat de cuantumul 
pe cele patru nivele pentru că înţeleg că sunt vreo patru litere, acest cuantum a fost 
propus de Direcţia de taxe şi Impozite la aceeaşi valoare ca şi anul trecut, în comisia 
juridică au existat propuneri de reducere a acestui cuantum. Acolo am îndrăznit un pic 
să vorbesc şi de cum va fi conturat noul buget. Veniturile nu sunt nici mici nici mari, 
dar dacă raportăm veniturile totale pe anul acesta la ceea ce am putea face cu aceşti 
bani, sunt nişte sume destul de utile Consiliului Local, iar eu sper ca la anul toate 
hotelurile să fie pline şi să luăm mult mai mulţi bani decât am pus noi aici, şi 
restaurantele, bineînţeles, că despre ele este vorba, şi cu siguranţă că în momentul în 
care acest buget va obţine mai mulţi bani din impozitul pe venitul global, şi mai puţini 
din taxe şi impozite, atunci ne vom putea permite să scădem aceste taxe locale, pentru 
că sunt taxe locale, nu  sunt taxe care sunt într-un anumit cuantum impus de o lege 
fiscală. Drept urmare, cu modificările aduse la comisia de buget finanţe, modificări care 
privesc în mod evident acest principiu enunţat de  d-ra Predescu, cu modificări care au 
avut şi scop  să taxeze toate maşinile, indiferent că sunt în leasing sau în proprietate sau 
că sunt în chirie, sau indiferent în orice formă juridică vor fi pentru cei din Bulgaria, 
acel articol este cuprinzător pentru toată lumea, chiar şi pentru cei care iau maşina 
ocazional şi o folosesc, deci nu are importanţă că o utilizează o zi, două sau trei, chiar şi 
pentru ei există posibilitatea să-i taxăm potrivit acestui articol. Cu aceste observaţii vă 
supunem atenţiei acest proiect.      

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

CAP. I  -   IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
 
Art.1 Impozitul pe clădiri  in cazul  pers oanelor fizice se calculează prin aplicarea 

cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, ţinându-se cont şi 
de celelalte elemente prevăzute de Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, 
modificată si completată, pentru calculul impozitului pe clădiri în cazul 
persoanelor fizice. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite desfăşurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare (lei/mp), prevăzută la art. 251 alin. (3)  din Legea nr.571/2003, 
privind Codul Fiscal, modificată si completată, şi Hotărârea Guvernului nr. 
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956/2009, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Impozitul astfel calculat  se majorează cu un procent de 10%, nivel  admis de art. 
287 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată. 

Impozitul se plăteşte anual, în două tranşe egale, până la 31 martie 2011, si 30 
septembrie 2011, 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 plata. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe 
clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 
refera la impozitul pe clădiri cumulat. 

    Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri, în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea 
Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată si completată, datorează impozit pe 
clădiri, majorat  astfel: c u  6 5% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de 
domiciliu; cu 1 50% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 
300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
     Persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia Impozite şi Taxe. 
Clădirile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 250 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 
de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2011, se acorda o 
bonificaţie de 10%. 

Art.2. Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice şi al altor contribuabili, 
alţii decât persoanele fizice, care au clădiri în proprietate, se stabileşte prin 
aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în 
contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare, iar impozitul/taxa 
pe clădiri calculat(ă) se menţine la nivelul anilor 2007 , 2008 , 2009 si 2010 , 
ţinându-se cont de nivelul maxim admis de art.287 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul Fiscal, modificată si completată. 

Impozitul/taxa prevăzută la alin.1 se plăteşte anual în două transe egale până 
la 31 martie 2011 şi 30 septembrie 2011, inclusiv. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 
de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2011, se acordă o 
bonificaţie de 10%. 

Pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici o reevaluare în ultimii 
trei ani anteriori anului fiscal de referinţă, impozitul/taxa pe clădiri se stabileşte 
prin aplicarea unei cote de 10% asupra valorii de inventar a clădirilor, 
înregistrate în contabilitatea acestora, până la data primei reevaluări, conform 
prevederilor legale în vigoare, ţinându-se cont de nivelul maxim admis de art.287 
din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată. 

Clădirile pentru care nu se datorează impozit,  sunt prevăzute în art. 250 din 
Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată. 
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      Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se 
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri. 

   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 
de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2011, se acordă o 
bonificaţie de 10%. 

Art.3. a)  Impozitul/taxa pe teren, ce se datorează de către contribuabili, persoane fizice 
sau persoane juridice, se stabileşte anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren şi 
în mod diferenţiat în cadrul localităţilor pe ranguri de localităţi şi  zone,   
ţinându-se cont de nivelul de majorare de 10% admis de art.287 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată şi se plăteşte anual , 
în două tranşe egale, până la 31 martie 2011 şi 30 septembrie 2011, inclusiv. 

         Impozitul/taxa anual/ă pe teren, datorat/ă 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 terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 

  Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  
           Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, având 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, se stabileşte conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferenţiat pe zone conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 215/2007. 
 Impozitul / taxa pe terenul situat în intravilanul municipiului Craiova, dar cu altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, se stabileşte conform 
anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
b) Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova sunt 
prevăzute în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) Zonarea teritoriului municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 215/2007, în vederea determinării impozitului pe 
terenul din intravilanul localităţii, este prevăzută în anexa nr.5, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Terenurile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 257 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată. 

  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului / taxei pe terenuri, datorat/e pentru 
întregul an de către contribuabilii,  persoane fizice sau juridice, până la data de 
31 martie a anului 2011, se acorda o bonificaţie de 10%. 
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Art.4.  Impozitul asupra mijloacelor de transport de stabileşte astfel: impozitul asupra 
mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, ce aparţin contribuabililor 
persoane fizice si juridice, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a 
motorului, pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune de capacitate sub 200 cm3  şi se 
plăteşte anual, în două tranşe egale, până la 31 martie  2011 şi 30 septembrie  
2011, inclusiv. 

         Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul deţine în 
proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 
bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 
refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat. 

 
3. Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:  

 

 
 

Tipul mijlocului de transport 

-NIVEL PENTRU ANUL 2011- 
Suma in lei pentru fiecare grupă 

de 200 cmc sau fracţiune din 
aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv  

9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 
cm3  şi 2.000 cm3, inclusiv 

20 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 
cm3  şi 2.600 cm3 , inclusiv 

79 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 
cm3  şi 3.000 cm3 , inclusiv 

158 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 
3.001 cm3 319 

6. Autobuze, autocare, microbuze            26 
7. Alte autovehicule cu masă totală maximă 
autorizată de pana la 12 tone inclusiv, precum şi 
autoturismele de teren din producţie internă 

33 

8. Tractoare înmatriculate 20 
Pentru ataşe, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste la nivelul a 50% 
din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.  

 

2. Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote*): 

 

Capacitatea 

Impozitul  

-Lei- 

a) pana la o tona inclusiv 9 
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Capacitatea 

Impozitul  

-Lei- 

b) intre 1 si 3 tone inclusiv 32 

c) intre 3 si 5 tone inclusiv 50 

d) peste 5 tone 61 

*)  Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule. 
 

 
3. Impozitul pentru mijloacele de transport pe apă, prevăzute la art.263, alin.7: 
 

Tip mijloc de transport pe apă 

-NIVEL PENTRU ANUL 
2011- 

Impozitul  
-Lei- 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal 

20 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 53 
3. Bărci cu motor 199 
4. Nave de sport şi agrement 1060 
5. Scutere de apă 199 
6. Remorchere şi împingătoare: X 
a) până la 500 CP inclusiv 530 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 861 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1326 
d) peste 4.000 CP 2121 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 
acesta 

173 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 
inclusiv 

173 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 
până la 3.000 tone, inclusiv 

265 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 464 
 
4. Impozitul pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală 

sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin. 4, se stabileşte conform anexei nr.6 
la prezenta hotărâre. 

5. Impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau 
trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 
de 12 tone, prevăzute la art.263, alin.5, se stabileşte conform anexei nr.7 la prezenta 
hotărâre.   
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Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pentru mijloacele auto, datorat pentru 
întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului 
2011, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.5.   Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, se stabileşte astfel: 
 

Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită 
certificatul (mp) 

Nivel  pentru anul 2011 
Lei/an 

a) până la 150 5 

b) între 151 mp. şi 250 mp. inclusiv 6 

c) între 251 mp. şi 500 mp. inclusiv 8  

d) între 501 mp. şi 750 mp. inclusiv 10 

e) între 751 mp. şi 1000 mp. inclusiv 12 

f) peste 1000 
12 + 0,01 leu pentru fiecare mp. ce 
depăşeşte 1000 mp. 

 
Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavãri necesare studiilor 

geotehnice, ridicãrilor topografice,  exploatãrilor de cariere, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol precum şi altor exploatãri, se stabileşte la 7 lei/mp. 

Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de organizare de şantier. 

Art.8.   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri, se stabileşte la  2%  din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie. 

Art.9.   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, spaţii 
de expunere, situate pe cãile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor, se stabileşte la 7 
lei/mp. 

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, se stabileşte la 0,5% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru oricare altă construcţie 
decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 şi 10, se stabileşte la 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii, se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 
stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul desfiinţării parţiale a 
unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei, se modifică astfel încât să 
reflecte porţiunea de construcţie care urmează a fi demolată. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  18                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire, se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizaţiei iniţiale.  

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrãrilor de racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apã, canalizare, gaze, energie electricã, telefonie şi televiziune prin 
cablu, se stabileşte la valoarea de 11 lei/instalaţie. 

Art.15. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresã se 
stabileşte la valoarea de 8 lei. 

Art.16. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor şi acordurilor de functionare 
pentru desfăşurarea unei activităţi economice se stabileşte la valoarea de 69 
lei/an. 

Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei 
şi se plăteşte anticipat până la 31 decembrie a anului în curs, pentru anul 
următor. 

Art.17. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte  
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pe fiecare mp. de plan, se 
stabileşte  la 28 lei/mp. de plan. 

Art.18. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, clasificată CAEN  în clasa 5530 – 
„restaurante” şi 5540-„baruri”, se stabileşte în conformitate cu art. 268 alin.(5) 
din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificată si completată 
coroborat cu Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel: 
a)  pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 50 mp., se stabileşte taxa 
de 1.000 lei; 
b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 mp. şi 150 mp., se 
stabileşte taxa de 2.000 lei; 
c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 151 mp. si 300 mp., se 
stabileşte taxa de 3.600 lei; 
d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 300 mp.,  se stabileşte taxa 
de 4.338 lei. 
Autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi economice se vizează anual, 
până la data de 31 decembrie pentru anul următor. 

Art.19. Taxele pentru folosirea mijloacelor de afişaj, reclamã şi  publicitate, se 
stabilesc astfel: 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pe bază de contract încheiat între clienţi 
sau altă formă de înţelegere, este de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe 
valoare adăugată. Taxa astfel calculată se majorează cu 20%. 

Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverşi clienţi prin afişare pe 
mijloace de transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau panouri cu 
expunere în spaţiul public (străzi, pieţe) au obligaţia să calculeze, să reţină şi să 
vireze la bugetul local taxa calculată conform lit. „a”, indiferent de forma sau 
denumirea contractului în baza căruia realizează venitul. Taxa pentru servicii de 
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reclamă şi servicii se virează lunar, în contul bugetului local, până pe data de 10 
ale lunii următoare celei în care se realizează venitul. 
b) Taxa anuală pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, realizată la locul 

unde se derulează o activitate economică se determină prin aplicarea sumei de 
27 lei/mp/an sau fracţiune de mp, la suprafaţa de reclama a panoului, afişajului 
sau structurii de afişaj. 

c)Taxa anuală pentru afişaj, în scop de reclamă şi publicitate, realizată prin 
oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj, se determină prin aplicarea 
sumei de 20 lei/mp/an sau fracţiune de mp., la suprafaţa de reclamă a 
panoului, afişajului sau structurii de afişaj. 

d) Taxele determinate conform lit. „b” şi „c” se plătesc trimestrial. 
e) Taxa de publicitate pentru folosirea temporară (până la 30 de zile) a 

domeniului public sau privat al municipiului: 
 

Specificaţie  
Nivel taxă pentru anul 2011 
(lei/mp supraf. reclama/zi) 

 
Modalităţi 

de plată 

1. Taxa de reclama şi publicitate pentru 
expunerea temporara pe domeniul public sau 
privat al municipiului a afişelor de publicitate 

10  anticipat 

2. Taxa de reclamă si publicitate pentru 
contribuabilii care efectuează temporar (până 
la 30 zile) publicitate si reclamă pe domeniul 
public pentru produsele proprii sau în numele 
altora fără contract. 

22 anticipat 

f) Taxa pentru ocuparea temporară (până la 30 de zile)  a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, în scop de reclamă şi 
publicitate realizată prin panouri, afişaj sau structură de afişaj prevăzute la 
litera „e” pct.2, se stabileşte la 12 lei/mp/zi. 

Art.20. Orice contribuabil care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Direcţia Impozite şi 
Taxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub sancţiunile prevăzute 
de art.294 alin.2 din Codul fiscal. 

Art.21. Impozitul pe spectacole pentru manifestãrile artistice şi distractive de videotecã 
şi discotecã, se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfãşoarã 
spectacolul, dupã cum urmeazã: 

a) în cazul videotecilor =  2 lei/mp/zi;   
b) în cazul discotecilor  = 3 lei/mp/zi.  
Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie pentru 

municipiul Craiova (5). 
Art.22. Taxa hotelieră pentru şederea în municipiul Craiova, datoratã de persoanele 

fizice în vârstă de peste 18 ani, se stabileşte la 5% aplicată asupra tarifului de 
cazare practicat de unităţile hoteliere. 
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              Taxa se calculează pentru  întreaga perioadă de şedere. 
Art.23. Taxa pentru utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de 

venituri care folosesc infrastructura publică, aşa cum sunt definite în Legea 
nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea nr.494/2004, altele decât 
cele prevăzute la art 64 din prezenta, se stabileşte, în funcţie de numărul de 
zile pentru care deţinătorul declară că îl utilizează în scopul obţinerii de venit,  
la valoarea de 15 lei/zi/utilaj şi se virează la bugetul local până la sfârşitul lunii 
următoare celei în care s-a realizat venitul. 

Art.24. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, cu 
construcţii provizorii şi terase în care se desfăşoară activităţi comerciale, 
producţie, prestări servicii, diferenţiata pe zone de atractie comerciala, 
prevazute in anexa nr.8, se stabileşte, astfel: 

 

 Zona de atracţie comercială 
Nivel taxă  pentru anul 2011  

lei/mp/lună 

Zona 0 9 
Zona 1 8 
Zonele 2 şi 3 7 

 
Art.25. Taxa pentru ocuparea  terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, cu 

tonete stradale, măsuţe, etc., pentru vânzare, expunere, diferenţiată pe zone de 
atracţie comercială, prevăzute în anexa nr.8, se stabileşte astfel: 

 

 
Zona de atracţie comercială 

Nivel taxă  pentru anul 2011 
lei/mp/zi 

Zona 0 6 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

Pentru ocuparea temporară a locurilor publice, pe o perioadă mai mică de 10 zile, 
nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 
Art.26. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor, aparţinând domeniului public şi 

privat, în scopul depozitării de diverse materiale, diferenţiate pe zone de 
atracţie comercială, prevăzute în anexa nr.8, se stabileşte astfel: 

 

 
Zona de atracţie comercială 

Nivel taxă  pentru anul 2011 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
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Zona de atracţie comercială 

Nivel taxă  pentru anul 2011 
lei/mp/zi 

Zonele 2 şi 3 1 
Pentru ocuparea temporară a locurilor publice, pe o perioadă mai mică de 10 zile, 

nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 
Art.27. Sanctiunile prevazute la art.294 alin. (3) si (4) din Legea nr.571/2003, privind 

Codul Fiscal, modificată si completată, vor avea cuantumul prevazut în 
Hotărârea Guvernului nr. 956/2009, astfel: 

 Persoane 
fizice 
(lei) 

Persoane 
juridice 

(lei) 
Art.294 alin.(3) Contraventia prevazuta la 
alin.(2)        lit.a) se sanctioneaza cu amenda de 
la……1)lei la……2), iar cea de la lit.b) cu 
amenda de la……3) lei la……4)   

601) 
2402) 
2403) 
6004) 

2401) 
9602) 
9603) 

2.4004) 
Art. 294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice 
privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea si 
gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la……1)lei la la……2) lei 

 
2801) 

1.3602) 

 
1.1001) 
5.4502) 

 

 
CAP. II.  TAXE SPECIALE 
 
Art. 28. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru autovehiculele 
             cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul A al municipiului Craiova, 

cuprins între : B-dul Dacia-B-dul Decebal-Str. Caracal-Str. Corneliu Coposu-
B-dul 1 Mai-B-dul Stirbei Voda-Str. Brestei-Str. Pelendava: 

 

Specificaţie 
Nivel taxă pentru anul 2011 

(lei/zi/autovehicul) 

Pentru transportarea unor mărfuri perisabile 
(carne, peşte, produse lactate, vin, etc.) şi 
materiale de construcţii 

12 

Pentru transportarea altor tipuri de mărfuri 24 
 Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule: 

-  autovehicule aparţinând unităţilor bugetare din municipiul Craiova; 
- autovehicule destinate intervenţiilor de orice fel la agenţii economici şi 
instituţiile publice; 
- autovehicule aparţinând unităţilor militare, salvării, unităţilor de pompieri, 
unităţilor de jandarmi, penitenciarelor; 
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- autovehiculele folosite în scopul salubrizării; 
- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populaţiei cu butelii de aragaz; 
- autovehiculele destinate transportului angajaţilor la locul de muncă şi de la 
locul de muncă; 
- autovehiculele ce efectuează colectarea deşeurilor (de hârtie, de provenienţă 
animală etc.) şi transporturi funerare. 

Art.29.Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu pentru toate tipurile de 
vehicule aşa cum sunt menţionate în Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 217/2005 se  stabileşte la 4,8 lei/mp/zi/vehicul. 

 
CAP. III.  ALTE TAXE LOCALE 
Art.30 Taxa pentru folosirea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova, prevăzute în autorizaţiile de construire, pentru 
executarea de căi de acces la spaţiile cu altă destinaţie, decât cea de  locuit, 
situate în blocurile de locuinţe ori  în alte clădiri, se stabileşte la valoarea de 
60lei/mp/an. 
       Prin cale de acces se înţelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere şi 
alte lucrări pentru realizarea de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de 
locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale. 
       Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat 
autorizaţia de construire. 

Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru 
întreaga perioadă prevăzută în acestea. 

Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizaţia de construire, 
taxa se plăteşte integral, până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an. 

Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de 
întârziere, calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a 
obligaţiilor bugetare. 

Art.31. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire, se stabilesc astfel: 

 
Denumirea formularului Nivel pentru 2011 (lei/set) 

a) formulare documentaţie pentru 
obţinerea certificatului  de urbanism 

8 

b) formulare documentaţie pentru 
obţinerea autorizaţiei de construire 

10 

c) formulare documentaţie pentru 
obţinerea autorizaţiei de demolare 

10 

d) formulare documentaţie pentru 
obţinerea avizului Consiliului Judeţean 

6 

e) formulare documentaţie pentru 
obţinerea  fişei tehnice 

2 
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Art.32. Taxa pentru fiecare aviz obţinut, în numele solicitantului, de structura de 
specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se stabileşte la 
7 lei. 

Art.33. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva Primăriei 
Municipiului Craiova, cu excepţia celor referitoare la drepturile salariale, se  
stabilesc astfel: 

 Persoane fizice 
lei 

Persoane juridice  
lei 

Format A4 4 5 
Format A3 5 7 
Format A2 6 9 

 
Art.34. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate cu 

prevederile Legii nr.544/2001,  se  stabileşte la 1 leu/coala şi/sau filă. 
Art.35. Taxa pentru folosinţa terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 

Craiova, cultivat cu legume şi zarzavaturi, se  stabileşte la 2,5 lei /mp/an. 
          Art.36. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii, având 

destinaţia de garaje, se  stabileşte la 1,5 lei/mp/lună. 
Art.37. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având 

destinaţia de copertine, se  stabileşte la 1,2 lei/mp/lună. 
Art.38. Taxa pentru folosinţa păşunilor comunale din teritoriul administrativ al 

municipiului Craiova, se  stabileşte  astfel: 
 

 Categorie animale Nivel pentru anul 2011 (lei/sezon) 
Bovine şi cabaline adulte 30 
Tineret bovin şi cabalin până la 2 ani 25 
Ovine şi caprine 20 

Art.39. Taxa de eliberarea autorizaţiei taxi/vizare anuală, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 161/2003, se  stabileşte la 
60lei/an. 

Art.40. Taxa pentru folosirea parcărilor aparţinând domeniului public  de către 
autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se  
stabileşte la 0,36 lei/zi/vehicul. 

Art.41. Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, 
referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public judeţeni, care 
utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 267/2006, se stabileşte la 6 lei/zi/vehicul. 

Art.42. Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa fiscala a Direcţiei 
Impozite si  Taxe a Municipiului Craiova, aparţinând persoanelor fizice şi/sau 
juridice, se calculează în lei pe an, pentru  anul 2011, se stabileşte valoarea de  



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  24                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

40 lei/an/vehicul, la care se adaugă contravaloarea unei viniete valabilă pentru 
anul 2011 şi care atestă achitarea taxei de parcare astfel instituită. 

Taxa se plăteşte anticipat, până la data de 31 martie 2011, după această 
dată, calculându-se majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a 
autovehiculelor, instituţiile publice din municipiul Craiova şi persoanele fizice 
şi juridice care beneficiază de scutire asupra impozitului pe mijloacele de 
transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În cazul în care autovehiculul este dobândit/înstrăinat în cursul unui an, 
sau este înscris/radiat în/din evidenţa fiscală, taxa se recalculează, începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarea, pentru a 
reflecta perioada din an pentru care taxa se datorează.   

Art.43. Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova, a autovehiculelor aparţinând persoanelor fizice şi/sau juridice, altele 
decât cele prevăzute la art.42, se stabileşte astfel: 

a) 40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice care optează 
pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe întregul an până la data de 
31.03.2011; 

b) 1 leu/zi; 
c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alţii decât cei 

prevăzuţi la alin. anterioare. 
La acest nivel al taxei pentru parcarea curenta  se adaugă contravaloarea 

vinietei care consta întrun timbru autocolant cu elemente de identificare ale 
autoritatii administratiei publice locale si informaţii cu privire la plata taxei de 
catre utilizatorul autovehiculului. 

Art.44. Competenţele de verificare, cuantumul şi sancţiunile aplicate persoanelor fizice 
şi juridice care parchează pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova, 
fără să-şi procure  vinieta de parcare, vor fi stabilite ulterior, prin hotărâre a 
consiliului local.  

Art. 45. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane, efectuat cu tramvaie, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
71/2009, se stabileşte la 500 lei. 

Art. 46. Taxa pentru acordarea autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
71/2009, se stabileşte la 500 lei. 

Art. 47. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport mărfuri în regim contractual, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
71/2009, se stabileşte la 1.000 lei. 

Art. 48. Taxa pentru acordarea autorizaţiei de transport mărfuri, efectuat cu tractoare 
cu remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileşte la 20.000 lei. 
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Art.49. Taxa pentru acordarea autorizaţiei de transport, efectuat cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.  71/2009, se stabileşte la 500 lei. 

Art.50. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizaţiei de transport, ocazionată de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009 este egală cu 
taxa stabilită conform art. 45-49 din prezenta hotărâre. 

Art.51. Taxa pentru eliberare copie conformă a  autorizaţiei de transport, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileşte  
la 500lei/ vehicul. 

Art.52. Taxa pentru modificarea  autorizaţiei de transport (date de identificare, 
denumire, sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 71/2009, se stabileste la  50% din taxa stabilită conform art. 45-49 
din prezenta hotărâre. 

Art.53. Taxa pentru prelungirea  autorizaţiei de transport, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileşte la 50% din 
taxa stabilită conform art. 45-49 din prezenta hotărâre. 

Art.54. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de transport pentru transportul de persoane 
sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 122/2008, se stabileşte la  50 lei.  

Art.55. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al  autorizaţiei de transport/ autorizaţiei de 
taxi, se stabileşte la 4 lei. 

Art.56. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2008, se stabileşte  la 50 lei. 

Art.57. Taxa pentru înlocuirea autorizaţiei de transport, a autorizaţiei de taxi sau a 
autorizaţiei pentru activitatea de dispecerat taxi, ocazionată de schimbarea 
denumirii transportatorului , de înlocuirea persoanei desemnate sau a 
autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 122/2008, se stabileşte  la 25 lei. 

Art.58. Taxa pentru eliberarea cazierului de conduită profesională, aprobată prin 
Hotărârea Consilului Locală nr.122/2008, se stabileste la 10 lei. 

Art.59. Taxa pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.273/2009 , se stabileşte la 30 lei. 

Art.60. Taxa pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate speciale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 273/2009 , se stabileste la 70 lei . 

Art.61. Taxa pentru eliberare duplicat al licenţei de traseu pentru transportul public 
local de persoane ocazionat de pierderea , sustragerea sau deteriorarea celei 
eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.273/2009 , este 
egală cu taxa stabilită conform art.60 din prezenta hotărâre. 

Art.62. Taxa pentru modificarea licenţei de traseu (datele de identificare, denumire, 
sediu), se stabileşte la 50% din taxa stabilită conform art.60 din prezenta 
hotărâre. 
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Art.63. Taxa pentru prelungirea licenţei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, în limita valabilităţii programului de transport, 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.273/2009, se stabileşte la 50% din 
taxa stabilită conform art.60 din prezenta hotărâre. 

Art.64. Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul art. 283 
alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată. 

Aceasta se instituie pentru utilizarea infrastructurii publice locale de către 
echipamentele şi utilajele destinate obţinerii de venituri pentru care există sau 
nu obligația înmatriculării, astfel: 

1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autoscreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleţi pentru sapat sanțuri, excavator cu rotor pentru sapat sanţuri sau 
excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat; 
8. freză rutieră; 
9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
10. instalație autopropulsată de sortare-concasare; 
11. macara cu greifer; 
12. macara mobilă pe pneuri; 
13. macara turn autopropulsată; 
14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele: 

a. lucrări de terasamente; 
b. construcţia si întreţinerea drumurilor; 
c. decopertarea îmbracaminţii asfaltice la drumuri; 
d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. înlaturarea zăpezii; 

15. șasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 
18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 
22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri; 
23. autostivuitor; 
24. combină agricolă pentru recoltat cereale şi/ sau furaje; 
25. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc. 

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la 
data de 31 decembrie 2010, care folosesc infrastructura publică locală, taxa datorată 
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pentru întregul an fiscal 2011 se stabileşte în cuantum de 34 lei/an pentru fiecare 
vehicul lent şi se achită anticipat până cel târziu la data de 31 martie 2011, după această 
dată datorându-se majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2011, taxa se datorează 
începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, 
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, respectiv se declară şi se 
achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 

În vederea declarării se va completa de către fiecare contribuabil ”Declaraţia de 
impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente în cazul contribuabililor 
persoane fizice şi persoane juridice”, datorată în temeiul Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, modificată şi completată, coroborată cu prezenta hotărâre. 

Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la scădere începând 
cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu 
perioada rămasă până la sfârsitul anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în 
plus făcând obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată, la 
cerere sau din oficiu, sau al restituirii către contribuabil, la cerere. 

Se exceptează de la plata acestei taxe contribuabilii care, prin lege, nu datorează 
impozit asupra mijloacelor de transport. 
 

CAP. III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 
Art.65. Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la 

bugetul local, aşa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată, iar pentru anul 
2011, nivelul acestor taxe este cel prevăzut de Hotărârea Guvernului 
nr.956/2009, astfel:  

 
 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE 

AJUSTATE  PENTRU 
ANUL 2011 

CAPITOL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel ,altele decât cele eliberate de 

instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor  Cetăţeneşti , Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii 

prestate de unele instituţii publice 
1 
 
 
 
 
 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, 
de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în 
exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii 
de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin 
care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru 
care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

2 

2 
 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 
animal: 

x 
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Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
AJUSTATE  PENTRU 

ANUL 2011 
- pentru animale sub 2 ani 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 

3 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

 
x 

- pentru animale sub 2 ani 2 
- pentru animale peste 2 ani 4 

4 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor 
certificate  
medicale folosite în justiţie 

2 

5 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui 

şi a sexului 
13 

7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii 
căsătoriei 

2 

8 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor 
de stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 

9 
 

Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare 
civilă 

2 

10 
 

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate 2 

 
 

 

 
CAPITOLUL II 

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea 
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi 

de pescuit 
1 

 

Acte de identitate: x 
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii 
români, eliberarea sau prelungirea valabităţii actelor de identitate 
pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi 
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedinţei cetăţenilor români  

 
4 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale 
persoanelor fără cetăţenie  

5 

2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 
 CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 
permiselor de conducere 

1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de 
conducători de autovehicule: 
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Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
AJUSTATE  PENTRU 

ANUL 2011 

 

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile  A, A1, B, B şi B+E   

5 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, 
D1+E, Tb şi Tv 

24 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul 
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum 
şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum şi 
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoala de conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

72 

 
 
 
 

 
CAPITOLUL IV 

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 
 autovehiculelor şi remorcilor: 

 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până 
la 3.500 kg, inclusiv 

52 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 3.500 kg 

125 

2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi 
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 

8 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   
remorcilor 

357 

  
 

CAPITOLUL IV 1 
Taxa pentru furnizare  date 

1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind 
furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor, precum şi din Registrul naţional al permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele 
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare 

4 

 
 
 
 

CAP. IV. ALTE TAXE LOCALE PENTRU 
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UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Art. 66. Taxele  pentru utilizarea locurilor publice în pieţele şi târgurile municipiului 
Craiova, se stabilesc astfel: 

Nr. 
Crt. SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

1.1.1.1.  Taxa pentru folosirea locurilor publice de vânzare pe 

mesele de pe platourile amenajate ale pieţelor şi mesele 

pliante pentru producători agricoli 

  

 Zona 0 – P. Centrală  8  

 Zona 1- celelalte pieţe 7  

      Zonele 2,3- Piaţa Târg  6  

2. Taxa pentru folosirea locurilor publice de vânzare pe 

mesele de pe platourile amenajate ale pieţelor - sectorul 

agenţi economici, pe bază de acord cu plata lunară 

anticipată, în două tranşe 

 

 

 

 

 Zona 0 – P. Centrală  8  

 Zona 1-celelalte pieţe 7  

       Zonele 2,3- Piaţa Târg  6  

3. Taxa utilizare vitrine frigorifice (inclusiv utilizarea 

cântarului electronic şi consumul de energie electrică) în 

sectoarele de produse lactate, pe bază de acord cu plata 

lunară anticipată în doua tranşe: 

- Zona 0 - P. Centrală 

     - Zona 1- celelalte pieţe 

     - Zonele 2,3-Târg  

 

 

 

 

 

22 

20 

20 

 

4. Taxa utilizare mese tip galantar în sectoarele lactate pe   
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Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

bază de acord cu plata anticipată, în doua tranşe 

-Zona 0- P. Centrală  

      -Zona 1-celelalte pieţe 

      -Zonele 2,3-Târg 

 

         16 

14 

12 

5. Taxa utilizare  loc galantar format din masa tip galantar şi 

ladă frigorifică 

-Zona 0- P. Centrală 

      -Zona 1-celelalte pieţe 

      -Zonele 2,3-Târg 

 

 

25 

23 

21 

 

6. Taxa pentru rezervare mese de pe platourile amenajate-

domeniu public, pe bază de acord cu plata lunară 

anticipată, la cerere, pentru producători. 

 

 

1,8 

 

7. Taxa pentru vânzare din boxe în care se comercializează 

produse preambalate situate in halele-domeniu public, pe 

baza de acord cu plata lunara : 

- Zona 0- P. Centrala 

     - Zona 1-celelalte piete 

 

 

 

3,0 

2,0 

 

8. Taxa pentru vanzare din boxe in care se comercializeaza 
oua, lactate, lumanari si prestari servicii pe baza de acord 
cu plata lunara 

     - Zona 1-celelalte piete 

 

 

            2,4 

 

9. Taxa pentru vanzare din boxe sectorolari pentru 
comercializarea si depozitarea bunurilor de larg consum 
pe baza de acord cu plata lunara 

 
-Zona 0- P. Centrala 

 

 

 

1,5 

 

10. Taxa comercializare produse preambalate pe tonete sau mese   
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Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

pe baza de acord cu plata lunara: 
      -Zona 1-celelalte piete 

           5,0 

11. Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu  tonete, mese in 
trepte si tarabe pentru comercializare ziare, carti,casete 
audio,video ,CD-uri, bunuri de larg consum ,lumanari si flori 
naturale si  artificiale, pe baza de acord cu plata lunara 

 

  

 - Zona 0-Piata Centrala 3,6  

 - Zona1-celelalte piete 3,0  

 - Zonele 2-3 –Targ   1,8  

12. Taxa expunere pe domeniul public în faţa spaţiilor 

comerciale, pe bază de acord cu plata lunară anticipată 

-Zona 0- P. Centrală 

      -Zona 1-celelalte pieţe 

      -Zonele 2,3-Târg  

 

 

3 

2 

1 

 

13. Taxa vânzare şi expunere flori naturale pe domeniu 

public-locuri neamenajate 

 - Zona 0- P. Centrală 

      - Zona 1-celelalte pieţe 

      - Zonele 2,3-Târg  

 

 

2 

1 

0,5 

 

14. Taxa ocupare domeniu public pentru vânzarea de pepeni şi 
varză din containere,pe bază de acord cu plata lunară 
anticipată în două tranşe:  
- Zona 0- P. Centrală  

      -Zona 1-celelalte pieţe 

      -Zonele 2,3-Târg 

 

 

 

7 

5 

5 

 

 

 

21 lei/loc/zi 

15 lei/loc/zi 

15 lei/loc/zi 

15. Taxa vânzare pomi de Crăciun în locuri publice, cu plata 
anticipată pentru întreaga perioadă solicitată: 

  



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  33                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

 
-Zona 0- P. Centrală- 10 m.p  

      -Zona 1-celelalte pieţe- 5 m.p 

      -Zonele 2,3-Târg- 10 m.p 

 

 

10 

8 

6 

 

 

 100 lei/loc/zi 

40 lei/loc/zi 

60 lei/loc/zi 

16. Taxa vânzare  produse în locuri publice neamenajate şi  
talcioc-Târg   

              1  

17. Taxa ocupare domeniu public pentru expunere şi 
comercializare material lemnos în Târg, pe bază de acord 
cu plata lunară: 

 

0,4 

 

18. Taxa ocupare domeniu public pentru comercializare 
bunuri de larg consum în structuri de vânzare închise în 
Târg, pe bază de acord cu plata lunară 

 

1 

 

19. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu tonomate, 
cafea, aparate îngheţată sau alte agregate asimilate, pe 
bază de acord cu plata lunară (un loc de vânzare = 0,5 
m.p.) 

 
 - Zona 0- P. Centrală  

      - Zona 1-celelalte pieţe 

      - Zonele 2,3-Târg 

 

 

 

8 

7 

6 

 

 

 

 

4 lei/loc/zi 

 

20. Taxa de comercializare ocazional, în afara platourilor 
special amenajate din pieţe: 
a) - pentru locuri de vânzare în suprafaţă de cel puţin 1 mp 
-Zona 0 - P. Centrală  

     -Zona 1 - celelalte pieţe 

b)  -  pentru locuri de vânzare în suprafaţă mai mică de 1 
mp (1 loc = 0,25 mp)-toate pieţele 

 

 

10 

9 

 

8 

 

 

 

 

 

   2 lei/loc/zi 

21. Taxa pentru folosirea cântarelor aparţinând S.PA.P.T. 
Craiova 

20 5 lei/ buc/zi 

22. Taxa pentru vânzare animale şi păsări în sectoare special 
amenajate (1 loc = 0,5 mp) 
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Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

Zona 1 - celelalte pieţe 12 6 lei/loc/zi 
Zona 2.3 - Târg  12 6 lei/loc/zi 

23. Taxa acces autoturisme-parcare  Piaţa Centrală -  poarta 
str. V. Alecsandri   

         1 leu/ora 

24.  Taxa pentru depăşirea duratei de acces  de 30 minute a 
autovehiculelor care intră pentru aprovizionarea agenţilor 
economici ce işi desfăşoară activitatea în Piaţa Centrală 
(inclusiv agenţii economici care se aprovizionează prin 
Piaţa Centrală pentru spaţiile şi terenurile proprietate a 
acestora ,în cadrul programului)  : 
-până la o ora (între 30-60 minute); 
-pentru fiecare ora dupa expirarea celor 60 minute ; 
Programul de intrare pentru aprovizionare în Piaţa 
Centrală este : 
-Zilnic între orele : 
04.00-09.00 
13.00-15.00 
17.00-21.00 
-Sâmbăta şi duminica,între orele: 
04.00-09.00 
13.00-15.00 
Excepţie de la programul dat fac autovehiculele care 
transportă carne şi produse din carne, lactate, ouă, peşte, 
prăjituri şi produse de patiserie. 
Programul de acces al acestora este: 
-Zilnic între orele : 
08.00-16.00 
-Sâmbata şi duminica, între orele: 08.00-12.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lei/30-60 

minute 

18 lei/oră 

 

25. Taxa intrare  în Târg a vehiculelor pentru aprovizionare 
în cadrul programului de funcţionare: 

  

 a) pentru agenţii economici care au contract sau acord cu 
S.P.A.P.T , persoanele fizice şi juridice care 
comercializează produse de feronerie  şi piese auto second-
hand, etc. şi cumpărători  : 
Autoturisme(5 mp) 
Autoutilitare(6 mp) 
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 

 
 

 
 

0,4 
0,5 
0,5 

 
 

 
 

2 lei/zi 
3 lei/zi 
5 lei/zi 
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Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

Tiruri-30 m.p 0,5 15 lei/zi 
 b) pentru distribuitori şi cărăuşi 

Autoturisme(5 mp) 
Autoutilitare(6 mp) 
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 
Tiruri- 30 m.p 

 
3 
3 
3 
3 

 
15 lei/zi 
18 lei/zi 
30 lei/zi 
90 lei/zi 

26. Taxa intrare pentru vânzare produse din autovehicule:   
 a)- pentru sectorul legume-fructe-en gross (Piaţa Chiriac 

şi Târg) 
Autoturisme(5 mp) 
Autoutilitare(6 mp) 
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 
Tiruri- 30 m.p 

 
 

3 
3 
3 
3 

 
 

15 lei/zi 
18 lei/zi 
30 lei/zi 
90 lei/zi 

 b)-pentru cereale (Targ) 
Autoturisme(5 mp) 
Autoutilitare(6 mp) 
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 
Tiruri- 30 m.p 

 
4 
4 
4 
4 

 
20 lei/zi 
24 lei/zi 
40 lei/zi 
120lei/zi 

 c)- pentru produse de altă natură       (butoaie , mobilier, 
materiale de construcţii, scutere, etc) (Târg) : 
Autoturisme(5 mp) 
Autoutilitare(6 mp) 
Autovehicule peste 3 tone(10 mp) 
Tiruri- 30 m.p 

 
 

5 
5 
5 
5 

 
 

25 lei/zi 
30 lei/zi 
50 lei/zi 
150 lei/zi 

27.  Taxa intrare pentru  vânzarea mijloacelor de transport pe 
platforma amenajată în ( zilele de târg) : 

  

 Autoturisme(5 mp) 3 15 lei/zi 
 Autoutilitare(6 mp) 3 18 lei/zi 
 Autovehicule peste 3 tone(10 mp) si utilaje agricole 3 30 lei/zi 
28. Taxa ocupare domeniu public pentru expunere la vânzare 

a mijloacelor de transport pe platforma amenajată (în alte 
zile decât cele de târg), pe bază de abonament cu plata 
anticipată 

  

 Autoturisme(5 mp) 0,4 2 lei/zi 
 Autoutilitare(6 mp) 0,5 3 lei/zi 
 Autovehicule peste 3 tone(10 mp) si utilaje agricole 0,5 3 lei/zi 
29. Taxa pentru folosinţa locurilor publice pentru  terase, pe   
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Nr. 
Crt. 

SPECIFICAŢIE 

Nivel taxe 
pentru 

anul 2011 

Nivel taxe 
pentru anul 

2011 
(Taxa pe zi) 

bază de acord cu plata lunară anticipată: 
1. zona 0 – Piaţa Centrală 
2. zona 1 – celelalte pieţe 
3. zona 2,3 – Târg  

 
0,4 
0,3 
0,2 

30. Taxa utilizare grupuri sanitare Piaţa Centrală, Piaţa Big 
Craioviţa şi Târg: 

0,50  

 

Art. 67. Taxele minime pentru folosinţa terenurilor aferente construcţiilor provizorii şi 
a spaţiilor comerciale, situate în pieţele agroalimentare şi târguri, aflate în 
administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, 
care reprezintă şi nivelul minim pentru scoaterea la licitaţie a acestor terenuri 
şi spaţii, se stabilesc astfel: 

 
Nr. 

Crt. SPECIFICATIE 

Taxe minime 
pentru anul 

2011 
Lei/mp/luna 

1 Pentru spaţiile din zidarie  şi alte 

construcţii provizorii : 

 

 Zona 0 - Piaţa Centrală 36 

      Zona 1 - Piaţa Veche 15 

      Zona 1 – celelalte pieţe 25 

2 Pentru boxe situate în hala de carne 

din Piaţa Centrală: 

2. pentru spaţii de comercializare; 
3. pentru spaţii de depozitare şi 

dotări specifice  

 

 

60 

10 

3 Pentru terenuri aparţinând domeniului 

public şi privat ocupat de construcţii 

provizorii aparţinând agenţilor 
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Nr. 

Crt. SPECIFICATIE 

Taxe minime 
pentru anul 

2011 
Lei/mp/luna 

economici: 

 Zona 0-P. Centrală 10,80 

       Zona 1-celelalte pieţe 9,60 

       Zona 2-3-Târg 8,40 

 
CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 68. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2011, dată la 

care îşi  încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.449/2009 . 

Art.69. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–
Financiară, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii 
Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, 
Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii, Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. Craiova, Regia Autonomă Termoficare Craiova, Regia 
Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Serviciul Public de Salubritate,  
Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, Administraţia 
Finanţelor Publice Craiova şi Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 8 
voturi împotrivă (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Nedelescu, 
Pîrvuleasa, Ştefârţă).  

 
 

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

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

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

Municipiului Craiova, pe anul 2010, la valoarea de 605.258,00 mii lei,       
conform anexelor nr.1- 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  38                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

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

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010. 

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

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

bugetului local, pe anul 2010, conform  anexei care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

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

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

          Dl. Magla: 
          Intervin acum şi pentru că şi  următoarele puncte vizează situaţia spitalelor din 

Craiova. Ne-am uitat cu toţii pe materiale şi la fiecare dintre ele vedem că această 
rectificare este una mai mult decât dramatică, în procente care depăşesc 50%. Întrucât 
este un domeniu sensibil şi un domeniu cu impact social larg şi am şi preluat aceste 
unităţi spitaliceşti,  aş vrea şi eu să ştiu care este strategia în domeniu pentru perioada 
următoare pentru că purtăm din acest moment o responsabilitate de care v-am avertizat 
în momentul preluării. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Aş fi putut să îmbrăţişez sfatul d-lui Răducănoiu, să spun că ajungem la întrebări şi 

interpelări, dar este o chestie extraordinar de punctuală şi de stringentă şi nu merită să o 
amânăm pentru mai târziu. Pe lângă faptul că la anul cu siguranţă vom da mai mult de 5 
miliarde pe an spitalelor, am stabilit să avem săptămâna viitoare două întâlniri cu cei de 
la cele trei spitale pentru a propune nişte finanţări europene în ceea ce priveşte 
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reabilitarea clădirilor şi obţinerea de echipamente pe bază de cercetare medicală. Am 
vorbit şi cu cei care sunt dispuşi să lucreze la aceste proiecte, iar finanţare există, iar 
efortul nostru financiar cu siguranţă nu va fi unul la care să nu putem face faţă. Este 
evident că alături de noi trebuie să finanţeze aceste spitale şi Casa de Asigurări de 
Sănătate pe ceea ce înseamnă medicamente şi salarii. Eu cred că începând de anul viitor 
pe acest capitol  nu vor mai fi probleme, iar în ceea ce priveşte investiţiile noastre, cu 
siguranţă că la începutul anului viitor când vom vota bugetul, vom avea mult mai mulţi 
bani decât am pus anul acesta pentru spitale, şi, mai ales, pentru partea de investiţii, nu 
neapărat pentru partea de cheltuieli curente.  Săer ca dl. Magla să fie mai incisiv atunci 
când votăm bugetul şi să ne tragă mai tare de mânecă pe acest aspect pentru că în mod 
inevitabil, cu siguranţă, fiecare dintre noi o să ajungem la un moment dat să beneficiem 
de serviciile medicale ale acestor spitale şi cred că trebuie să fim conştienţi de faptul că 
aşa cum ne comportăm cu spitalele, aşa se vor comporta şi ele cu noi atunci când vom 
fi în dificultate. 

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

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 
2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.343/2010. 

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

 
 

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

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

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

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

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.344/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 
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            În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

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

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

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

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2010. 

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grupului Şcolar „Traian 
Demetrescu” Craiova, pe anul 2010. 

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

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

de venituri proprii, la Grupul Şcolar „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 
2010, la valoarea de 583,00 mii lei, conform anexei care face  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe date prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Grupul 
Şcolar „Traian Demetrescu” 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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8.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Liceului Teologic Adventist 
Craiova, pe anul 2010. 

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

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

de venituri proprii, la Liceul Teologic Adventist Craiova, pentru anul 2010, la 
valoarea de 235,00 mii lei, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe date prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2010. 

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi pe mijloacele de 
transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru 
anumite categorii de persoane, pe anul 2011. 

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

         Dl. Albăstroiu: 
         Rămân la intervenţia pe care am făcut-o şi ieri în comisia juridică referitor la acest 

punct, şi anume ţinând cont că foarte mulţi pensionari îşi procură aceste abonamente şi 
practic, dacă mertg o dată, de două ori cu ele, sau alţii chiar nu şi le procură, cred că era 
mai indicat să  atribuim 15 tichete cu 15 drumuri pe lună dus-întors. Ţinând cont cu un 
salariat foloseşte un abonament pe lună mergând 22 zile la serviciu, pentru un 
pensionar, pentru problemele importante, medic, piaţă,  reţete medicale, sunt suficiente 
15 tichete, deci cu 15 drumuri dus-întors. O să votez acest proiect aşa cum a fost el 
conceput,  dar se încearcă o variantă pe trei luni şi apoi poate revenim la altă formă şi 
de asta vroiam să se ia în seamă şi această formă pe care am propus-o. Chiar de multe 
ori am discutat cu pensionarii şi este venită chiar de la pensionari. 

          Dl. Nedelescu: 
          privind punctul referitor la subvenţionarea abonamentelor, eu rog executivul să 

găsim soluţii întrucât să nu reducem această subvenţionare de la pensionari. Înţeleg 
foarte bine dacă anul trecut am fost în criză, acum aud pe toate posturile şi de la cel mai 
înalt nivel, de la nivel guvernamental, că am ieşit din criză şi eu zic că nu este cazul să 
începem să tăiem în acest an tocmai de la pensionari. Vorbesc la modul foarte sincer şi 
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doresc din tot sufletul să găsim soluţii pentru menţinerea, cel puţin la acelaşi nivel, al 
abonamentelor la nivelul pensionarilor.   

          D-ra Predescu: 
          Sunt reglementări pe care noi le-am început de două mandate în urmă. Este o situaţie 

pe care pensionarii au obţinut-o în timp şi, ca atare, trebuie păstrată. Pe de altă parte se 
pune problema managementului, fondurile pe care le obţinem. Să nu uităm că în 
municipiul Craiova, conform evidenţelor pe care le are primăria, sunt 5000 locuri 
folosite fără a se achita, pentru că nu s-a întocmit nici un act până acum, ca şi locuri de 
garare a autoturismelor, ca atare, este o cheltuială pe care ne-o permitem să o facem 
pentru că nu am reuşit să rezolvăm această problemă până acum în sensul reglementării 
şi perceperii folosinţei acelor terenuri, iar pe de altă parte, reducem subvenţia acordată 
pensionarilor. Nu este o gândire corectă în acest moment. 

          Dl. Magla: 
          N-o să mai intru în consideraţii tehnice, vreau să vă spun însă, un lucru, că eu cred 

că aţi gândit benefic chestiunea asta, că v-aţi gândit că mergând mult mai mult pe jos în 
condiţiile reducerii drastice ale acestor subvenţii, o parte din bătrâni vor fi mai sănătoşi, 
altă parte vor deceda săracii şi atunci se degrevează bugetele de asigurări sociale, de 
alte poveri suplimentare. Să faceţi un exerciţiu mental simplu de imaginaţie, că 
bătrâneţea este boală contagioasă, poate veţi ajunge la etatea respectivă şi nu ştiu cum 
vă veţi simţi când veţi fi trataţi şi desconsideraţi în asemenea fel. 

          Dl. Badea: 
          În cadrul comisiei juridice de ieri am avut dezbateri intense pe această temă. Dl. 

Viceprimar Dincă ne-a explicat cu argumente logice economice motivul care a stat la 
baza deciziei dânsului de a alege din mai multe variante, varianta pe care dânsul a ales-
o cu subvenţia de 50% pentru abonamentele pensionarilor. Noi cei de la PNL prin 
mine, am propus şi o altă varinată pe care noi am considerat-o mai aproape de  ceea ce 
ar însemna echitate pentru pensionari. Am să repet ca să se înţeleagă că există şi alte 
păreri. Părerea noastră a fost că ar fi mai bine să existe o subvenţie diferită pentru 
aceste abonamente astfel: pensionarii care au venit între 350 şi 500 lei să aibă o 
subvenţie la acest abonament de  75% din sumă, cei care au între  500 şi 600 de 70%, 
cei care au între 600 şi 700 de 65% astfel regresiv, să se dea subvenţia până la 1300 lei 
procentual din ce în ce mai mic, urmând ca cei care au pensii peste 1300 lei să aibă o 
subvenţie de 30%.  Deci nu să o eliminăm definitiv. Spun acest lucru pentru că în 
Craiova există la ora actuală 71 mii de pensionari , iar cei care au venituri până la 800 
lei sunt 36 mii pensionari. Este un număr mare şi este mult mai greu pentru cei care au 
venituri mai mici, să suporte 50% decât cei care au pensii mai mari.  Totodată, am 
înţeles de la dl. Viceprimar că decizia pe care dânsul a luat-o vis a vis de acest proiect, 
ar fi pentru o perioadă limitată de trei luni de zile, urmând ca în urma acestei perioade 
să se facă o analiză pentru a se observa din punct de vedere financiar care sunt 
beneficiile, pierderile, impactul şi asupra regiei şi asupra pensionarilor. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          S-a spus să nu reducem subvenţia. În cifre absolute, nu reducem subvenţia, ba din 

contră, peste două luni când vom vota bugetul, veţi vedea că vom avea prevedere la 
capitolul bugetar pentru subvenţie mai mare. Anul acesta avem o prevedere de 12 
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milioane de lei pentru subvenţionarea biletelor la RAT, iar la anul vom avea o 
prevedere şi mai mare, dar vom avea abonamente mai puţine. Din scenariu reiese că vor 
fi lunar undeva la 17 mii de abonamente. Toată lumea se va întreba cum abonamente 
mai puţine şi prevederi mai mari, cheltuieli mai mari. În raport s-a scris. Cine a vrut să 
observe cifrele, le-a observat, dar o să le mai repet. Vis a vis de prevederile bugetare 
sunt cheltuieli mai mari cu 5,2 milioane adică cu  52 miliarde, bani cu care RAT ne 
creditează pe noi, Consiliul Local şi pe care trebuie să-i plătim la anul, în condiţiile în 
care noi avem prevedere pe anul acesta de 12 milioane. Aproximativ cu 40% mai mult 
decât am prevăzut noi. Bani pe care trebuie să-i achităm la anul. Pe lângă acestea, TVA 
a crescut de la 19 la 24 %.  Preţul biletului şi al abonamentului faţă de anul acesta a 
crescut. Au spus că este un drept câştigat.  Da, este un drept câştigat. Acum un an de 
zile am avut un proiect de hotărâre cu o valabilitate de 4 luni de zile pe care l-am votat 
toţi, inclusiv colegii din dreapta, cu mult mai dur decât acesta. Primeau abonament 
gratuit numai cei care avea până la 6 milioane de lei pensie.  Şi l-am votat toţi. Acum 
când oferim abonamente reduse cu 50% la toţi pensionarii care au nevoie, nu este bine. 
Avem în plată 32 mii abonamente lunar numai pentru pensionari. A fost făcut un calcul 
raportat la numărul de mijloace de transport şi la numărul de curse şi este ceva 
incredibil dacă ar fi mers toţi cu aceste mijloace de transport. Nu în fiecare zi, ci cel 
mult o dată la două zile. A fost o critică până la un moment dat pertinentă, de ce să dăm 
şi celor care sunt sub aceşti 1300 lei. Am dat o explicaţie simplă. Sunt doi pensionari în 
casă, iar cei doi au 1300 lei, drept urmare pe proiectul de hotărâre pe care îl avem până 
astăzi, ambii luau abonament şi avem într-o altă casă doi pensionari, unul are 1400 lei 
deci nu beneficiază de acest abonament şi unul care are 600 lei. Cei care au venituri de 
2600 lei beneficiază, cei care au venituri de 2000 lei nu beneficiază. Acest proiect de 
hotărâre are drept scop să ofere tuturor pensionarilor la un preţ redus cu 50%, 
pensionari care au nevoie, acest abonament. Cei care nu au nevoie şi  circulă sporadic, 
pot să facă ce a spus dl. Albăstroiu. Dacă îşi cumpără un număr de 10 bilete care au 
reducere şi ele, sau 15, sau 20, vor cheltui mai puţin decât banii pe care îi dau pe acest 
abonament. Drept urmare, nu vor mai merge banii aşa, fără să aibă utilitate, iar, pe de 
altă parte, după ce trec aceste trei luni, aşa cum am promis,  vom putea face o analiză şi 
din punct de vedere al costurilor, şi din punct de vedere al beneficiilor faţă de 
pensionari. Am dat şi nişte exemple la acel raport, cu Braşovul, cu Sibiul, cu Timişoara, 
cu Constanţa, cum se comportă ei cu pensionarii.  Ar fi fost frumos să şi spunem de 
acolo cum se poartă cu pensionarii şi cum ne purtăm noi, cei din Craiova. Cu siguranţă 
nu ar mai fi fost nimeni care să spună că pensionarii trebuie să meargăpe jos ca să 
scăpăm de ei. Ba, din contră. Şi mai este o propunere la care o să ţin foarte mult, pentru 
că persoane în dificultate mai sunt şi şomerii, persoane care au nevoie de susţinere sunt 
şi studenţii cărora le dăm acum 25%, persoane în dificultate sunt şi cei care muncesc zi 
de zi şi au salarii de 6, 7, 8 milioane de lei. Ideea este în felul următor. Studenţii au 25% 
reducere, elevii au 50% reducere, dar cred că am putea pentru studenţii noştri să le 
oferim aceeaşi variantă. Cred că după primele trei luni când se va încheia o primă 
formă de manifestare a acestui proiect de hotărâre, vom avea nişte rezultate, vom avea 
nişte statistici şi vom lua nişte soluţii, mai ales că vom avea un nou buget şi de acum vă 
spun că trebuie să fie axat foarte tare pe investiţii.  Una dintre investiţii este pentru RAT 
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de 20 de autobuze ceea ce presupune un efort financiar din partea Consiliului Local. 
Deşi vom avea o prevedere mai mare pentru subvenţia la abonamente, vom încerca să 
găsim resursele şi pentru achiziţionarea a 20 de autobuze noi. În felul acesta avem grijă 
şi de pensionarii noştri atât cât ne permite bugetul, încercăm să susţinem în forma 
aceasta RAT-ul, iar pe de altă parte să oferim şi un mijloc de transport civilizat. Acestea 
au fost cele trei elemente care au determinat acest proiect de hotărâre de consiliu.  

          Dl. Ştefârţă: 
          Aţi refuzat puţin mai devreme pe dl. Trifan Marian să ia cuvântul în cadrul acestei 

şedinţe. Dânsul nu este numai pensionar, mai este şi reprezentant în Consiliul 
Consultativ Cetăţenesc. Dânsul n-o să vorbească foarte mult. Vă rog să supuneţi la vot 
întregului consiliu ca să-i dăm dânsului dreptul să se exprime.  

         Dl. Răducănoiu: 
         Suntem după doi ani de mandat. Avem elaborat în unanimitate de voturi, un 

regulament de circa un an de zile. Îmi pare foarte rău constatând, fără să se supere 
cineva pe mine, că nu se cunosc prevederile acestui regulament.  În regulament, 
conform legii, sunt stipulate cu exactitate persoanele care au dreptul să ia cuvântul în 
cadrul unui consiliu local. 

          D-ra Predescu: 
         Cu privire la elevi şi studenţi, în mandatul trecut s-a constatat că fiind în sarcina 

autorităţii locale suportarea subvenţiei pentru elevi, de aceea s-a prevăzut la 50% cât 
arată legea, iar pe de altă parte, pentru studenţi se acordă în cuantumul arătat de către 
minister şi de aceea noi am acordat 25%. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Este corect ce spune d-ra Bianca Predescu, dar nu avem nici un temei legal care să 

ne oblige în loc de 25 să acordăm şi noi 50%.  Nu avem nici un impediment. Ministerul 
Învăţământului prin ordonanţă de guvern, are obligaţia să asigure cei 50% , diferenţa de 
50% Consiliul Local nu este împiedicat să o acorde  mai puţin şi cred că în măsura în 
care vom avea un răspuns pozitiv la rezultatul acela de care v-am vorbit, putem discuta 
şi de acest aspect.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţiată de executiv. Cine este pentru?                 

Art.1. Se aprobă acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane, astfel: 

α) subvenţionarea cu 50% din  preţul abonamentelor, pentru orice tip de 
abonament,  pentru persoanele pensionate care au domiciliul în 
municipiul Craiova; 

β) subvenţionarea cu 25% din preţul abonamentelor, pe o singură linie, 
pentru  studenţii care frecventează prin cursuri de zi,  instituţiile de 
învăţământ autorizate, din municipiul Craiova; 

χ) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor, pe o singură linie, 
pentru  elevii care frecventează prin cursuri de zi,  instituţiile de 
învăţământ autorizate, din municipiul Craiova. 

Art.2. Abonamentele vor fi eliberate  de Regia Autonomă de Transport Craiova la 
solicitarea persoanelor prevăzute  la art.1 pe baza următoarelor documente: 
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- pentru persoanele prevăzute la art.1 litera a pe baza actului de identitate şi a 
cuponului de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul; 
- pentru persoanele prevăzute la art.1 litera b şi c, pe baza actului de identitate şi 
a adeverinţei din care să rezulte că sunt elevi sau studenţi cu frecventarea 
cursurilor de zi ale unei instituţii de învăţământ autorizate din municipiul 
Craiova; 

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 01.01.2011, dată la care îşi 
încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.163/2009 şi 513/2009 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloace de 
transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite 
categorii de persoane pe anul 2009 şi anul 2010. 

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

            În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă şi 3 abţineri (Răducănoiu, Ştefârţă, Badea). 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova. 

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

          Dl. Badea: 
          Am rugat în cadrul comisiei juridice de ieri, să avem şi noi un curriculum vitae al 

celor patru persoane care să ne reprezinte acolo. Nu ne-a parvenit, pentru informarea 
noastră, a consilierilor, să ştim cine sunt persoanele respective, să ştim ce studii au, câţi 
ani au, cu ce se ocupă exact. Vi s-a părut prea mult ceea ce am cerut?  Era bine să fie 
deja ataşate în momentul în care s-au propus. 

          Dl. Viceprimar Dincă:  
          Mi s-a părut o întrebare pertinentă la momentul respectiv, am spus că sunt din 

aparatul de specialitate al primarului, că sunt de la Direcţia de Impozite şi Taxe, am 
înţeles poziţia dvs. atunci, că în măsura în care mi-aţi dat această explicaţie, este 
suficient. Eu nu le-am mai cerut, am considerat că sunt pe site, toţi sunt de la Taxe şi 
Impozite, sunt economişti, lucrează acolo, în măsura în care îi veţi vota, vor fi trecuţi cu 
notă de serviciu în cadrul acestui serviciu care este instituit printr-o lege specială şi noi 
la şedinţa anterioară de consiliu am votat o nouă organigramă, repet, sunt economişti, 
sunt de la Taxe şi Impozite, îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege. Se numesc: 
Mihai Benone Ionel, Călin Cristian, Cătănescu Valentina Anca, Ciorecan Daniela. Eu 
aşa am înţeles. Dacă erau din altă parte decât aparatul administrativ, aşa era de bun simţ 
să aducă acele CV-uri. Explicându-vă ceea ce am spus mai devreme, am înţeles că v-aţi 
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lămurit cu acest aspect, iar eu am înţeles că nu ar mai fi nevoie. În măsura în care 
credeţi că e nevoie, le ataşăm. Atâta ştiu despre ei că sunt economişti, că lucrează la 
Taxe şi Impozite, că sunt buni economişti şi că pot fi folosiţi pe aceste posturi. Nici eu 
nu le-am cerut nici un CV dar ştiu despre fiecare în parte mai multe, m-am informat de 
la director.  

          Dl. Badea: 
          Comparativ cu dvs. eu nu ştiu nimic şi probabil mulţi dintre consilierii din sală, nu 

ştiu nimic despre dumnealor. Acest CV ar fi de real ajutor pentru noi pentru a şti exact 
care sunt studiile, vârsta. Este foarte important să avem această informare.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          O să o primiţi chiar după şedinţă pentru că Serviciul Resurse Umane este în clădire 

cu noi şi vă veţi informa din dosarul lor despre tot ce cunosc.  
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot trecerea pe buletinele de vot a celor patru persoane. Cine este pentru? 

Votat cu unanimitate de voturi.   
          S-a supus la vot prin vot secret. In urma exercitarii votului si a numararii buletinelor 

de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare. 
          Dl. Ţui: 

          Proces-verbal de validare a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în consiliile de administraţie ale: 

- Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova; Calin Cristian – 24 
voturi valide, 23 voturi pentru, 1 vot impotriva, Catanescu Valentina Anca – 24 voturi 
valide, 23 voturi pentru, 1 vot impotriva,  Ciorecan Daniela – 24 voturi valide, 23 
voturi pentru, 1 vot impotriva, Mihai Benone Ionel - 24 voturi valide, 23 voturi pentru, 
1 vot impotriva. 

 - Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”; - 
Mihai Benone Ionel - 24 voturi valide, 23 voturi pentru, 1 vot impotriva. Calin Cristian 
– 24 voturi valide, 23 voturi pentru, 1 vot impotriva, Catanescu Valentina Anca – 24 
voturi valide, 23 voturi pentru, 1 vot impotriva, Ciorecan Daniela – 24 voturi valide, 24 
voturi pentru. 

                - Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. – Calin Cristian – 24 voturi 
valide, 24 voturi pentru, Catanescu Valentina Anca – 24 voturi valide, 23 voturi pentru, 
1 vot impotriva,  Ciorecan Daniela – 24 voturi valide, 24 voturi pentru, Mihai Benone 
Ionel - 24 voturi valide, 23 voturi pentru, 1 vot impotriva. 

          Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. Semneaza membrii comisiei 
de validare 

Dl. Presedinte: 
Supun la vot in ansamblu, cu rezultatul votului prezentat. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în consiliile de administraţie ale: 

- Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova; 
- Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”; 
- Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 

          conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr.35/2008 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile consultative ale 
spitalelor publice aflate în administrarea sa. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
Dl. viceprimar Dincă: 
La acest punct înţeleg că trebuie să fie şi un supleant şi un titular. Îl propun pe dl. 

Dan Cherciu pentru titular şi în măsura în care sunt alte propuneri pentru supleant, noi 
acceptăm această propunere.La supleant este mai simplu, nu scrie neapărat să fie 
economist. Eu îl propun pe dl. Marinescu Nicolae. Dacă sunt alte propuneri, sunt de 
acord şi declinăm această propunere.     

          Nu au fost înscrieri la cuvânt.  S-a supus la vot prin vot secret. In urma exercitarii 
votului si a numararii buletinelor de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare. 

          Dl. Ţui: 
          Proces-verbal de validare a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova în consiliul de administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. Ştefan 
Odobleja” Craiova. Dl. Cherciu Dan – 24 buletine valide, 20 voturi pentru, 4 voturi 
impotriva. Dl. Marinescu Nicolae – 24 voturi valide, 22 voturi pentru, 2 voturi 
impotriva. Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. Semnează membrii 
comisiei de validare. 

Dl. Presedinte: 
Supun la vot in ansamblu, cu rezultatul votului prezentat. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în consiliul de administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă “Dr. 
Ştefan Odobleja” Craiova,   după cum urmează: 

- Membru – CHERCIU DAN - consilier municipal;  
- Supleant – MARINESCU NICOLAE - consilier municipal. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Militar de 
Urgenţă “Dr. Ştefan Odobleja” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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            În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

12. 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 decembrie 2010. 

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

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

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna DECEMBRIE 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 noiembrie 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. 
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            În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

13. 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 octombrie 2010. 

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

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

costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna octombrie 2010, în valoare de 1.024.339,19 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.  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului tip al “Atestatului” pentru 
funcţia de administrator de imobil, persoană fizică. 

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

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

  Art.1. Se aprobă modelul tip al “Atestatului” pentru funcţia de administrator de imobil, 
persoană fizică, care va avea caracter de formular cu regim special, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.5 a 
Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.114/2004 referitoare la 
aprobarea modelul tip al “Atestatului” pentru funcţia de administrator de imobil, 
persoană fizică. 

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.  
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele atestate în funcţia 
de administrator de imobil, în perioada ianuarie 2005 - septembrie 2007. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Avem o modificare anunţată în toate 

comisiile, potrivit raportului de modificare, poziţia 65 din anul 2005, se elimină din 
tabel. Pe numele de Coşoveanu.  

          Dl. Răducănoiu: 
          Am rugămintea către cei abilitaţi să întocmească partea tehnică a unor astfel de 

proiecte de hotărâre, să o facă cu mare atenţie pentru că noi, consilierii, avem 
responsabilitatea aprobării acestor liste, dar noi nu avem posibilitatea să verificăm dacă 
ei corespund prevederilor legale şi votăm aşa ca să fie. Eu am aflat aseară de la 
televizor de la dl. Viceprimar Sas  că acea poziţie nu îndeplineşte condiţiile. Că a avut 
atestat în perioada 2005 – 2007 este ok.  A fost trecută pe listă, s-ar putea să fie şi alţii. 
Dacă nu era acea autosesizare, noi votam cu voioşie. 

          D-na Secretar: 
          Ele au fost prezentate în comisii pentru că din examinarea datelor anterioare trebuiau 

să fie prezentate la avizat de către dvs.  în fiecare an. Din culpa celui care coordona 
acest  serviciu la acea dată, aceşti ani retroactivi îi aprobaţi acum. El trebuia să-i 
propună în fiecare an în şedinţă. Reexaminând toate dosarele între timp am constatat că 
poziţia 65 are o documentaţie de control înaintată către organele de cercetare şi potrivit 
raportului întocmit de direcţie solicităm eliminarea acestei poziţii.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu eliminarea poziţiei 65. Cine este 

pentru? 
Art.1.  Se  aprobă  lista cu persoanele atestate în funcţia de administrator de imobil, în 

perioada ianuarie 2005 - septembrie 2007, conform  anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică prin completare Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.114/2004 referitoare la aprobarea listei cu 
persoanele atestate ca administrator de imobil. 

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.  

 
 

16. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a sumelor neeligibile, care pot fi identificate de către 
organele de control abilitate, în timpul unor misiuni de audit/verificare a 
implementării proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 DJ 1009, 
„Administraţia publică din municipiul Craiova – o administraţie de tip 
european, modernă şi eficientă”. 

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

în ansamblu. 
  Art.1. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova a 

sumelor neeligibile, care pot fi identificate de către organele abilitate, în timpul 
unor misiuni de audit/verificare ce se pot desfăşura în următorii 7 ani după plata 
finală, în implementarea proiectului PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 DJ 
1009, „Administraţia publică din municipiul Craiova–o administraţie de tip 
european, modernă şi eficientă”. 

 Art.2.  Cuantumul sumelor neeligibile  identificate potrivit  art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi comunicat de către Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, în calitate de 
Autoritate Contractantă, urmând a fi plătite din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, la prima cerere scrisă a acesteia. 

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

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

 
 

17. 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 Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

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

Municipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Contractele se vor încheia până la data de 19.05.2014. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unui spaţiu comercial care aparţine domeniului public  al municipiului 
Craiova, situat în Piaţa Chiriac. 

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

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

spaţiului comercial în suprafaţă de 38,57 mp., care aparţine domeniului public  
al municipiului Craiova, situat în Piaţa Chiriac, identificat conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii spaţiului comercial identificat 
la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.63 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009 privind 
impozitele şi taxele locale. 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte  integrantă 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 
din prezenta hotărâre. 
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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.  

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Avem propunerea de la comisia 

juridică cu privire la scoaterea din anexe, poziţia 2-3 din Piaţa Centrală, ceea ce 
însemna în raport poziţiile 2, 7. În fapt, sunt anexa 1 punctele 2 şi 3 din Piaţa Centrală 
Alilor şi Agro Predeşti. Cu eliminarea celor două poziţii în vederea reexaminării.  

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

închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor  Craiova, să semneze actele adiţionale de prelungire a contractelor de 
închiriere prevăzute la art.1. 

Art.3.  Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte  de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

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

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.281/2005 având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată  o  construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.07.2015, a duratei contractului de 

închiriere nr.281/2005, având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Sărari, zona Liceul Electroputere, pe care 
este amplasat o construcţie provizorie, cu destinaţia de garaj. 

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

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere  nr.281/2005, în forma modificată. 

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

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.191/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova  şi S.C. 
PAN GROUP S.A, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str. 
Nicolae Romanescu, nr.178. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractului de închiriere 

nr. 191/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova  şi S.C. PAN 
GROUP S.A., având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 44,10 mp., situat în str. Nicolae 
Romanescu, nr. 178.  

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

  Art.3.  Preţul unitar al chiriei  pentru anul 2010, va fi la nivelul taxei  aprobate  prin  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, iar pentru 
anii următori acesta va fi actualizat conform hotărârilor de consiliu adoptate în 
acest sens. 
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Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional de  
modificare a contractului de închiriere nr.191/2005. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003, modificată şi 
completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.232/2004. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  Direcţia 
Impozite şi Taxe şi S.C. PAN GROUP S.A. 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 modificarea contractului de concesiune 
nr.255/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.N.P. 
PETROM BUCUREŞTI – Sucursala PECO DOLJ S.A.  

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.255/2005, având ca obiect 

terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
454,14 mp, situat în str. Râului, în vederea amplasării unei staţii de distribuţie 
carburanţi, în sensul schimbării părţii contractante S.N.P. PETROM 
BUCUREŞTI – Sucursala PECO DOLJ S.A., cu S.C. OMV PETROM S.A. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul               
adiţional de   modificare a contractului de concesiune nr.255/2005. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 141/2004 referitoare la 
concesionarea terenului situat în str. Râului. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. OMV 
PETROM S.A. 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 rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET 
S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu 
gaz auto SKID GPL amplasată pe terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în bd. Decebal, zona S.C. Reloc S.A. 

D-na Secretar: 
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Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          Dl. Ion: 
          Aş dori să atrag atenţia celor de la contracte de acum încolo să fim mai atenţi în 

derularea contractelor deoarece această firmă a ajuns să ne datoreze banii pe ultimii doi 
ani, iar, conform contractului, după trei luni de neplată ar fi trebuit reziliat. De 
asemenea, vreau să vă spun că această firmă acum se află în executare silită. Aşa că 
vom recupera şi noi banii probabil pe altă lume. Şi la punctul următor este aceeaşi 
problemă şi firma respectivă în anii 2008 – 2009 a avut o creştere a cifrei de afaceri 
deci nu se poate spune că a fost în imposibilitatea de a plăti. 

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

Art.1.   Se aprobă rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, pe 
terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în bd. 
Decebal, zona S.C. Reloc S.A., în suprafaţă de 471,30 mp. 

Art.2.   Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al      
Municipiului Craiova nr.287/2006, nr.356/2006 şi nr.390/2007. 

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

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către 
Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană 
Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, 
nr.13. 

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

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

Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dolj, pe o perioadă de 3 ani, a 
spaţiului în suprafaţă de 280,04 mp, format din etaj, mansardă şi acces 
dependinţe,  situat în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.13, cu 
destinaţia de sediu, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezentăa 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 şi Uniunea Naţională 
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pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Dolj 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 încetarea dreptului de administrare al 
Grădiniţei nr.57 asupra imobilului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Victor Gomoiu, bl. I 52, parter. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei nr.57 asupra 

imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Victor Gomoiu, bl. I52, parter, compus din 3 apartamente. 

Art.2.  Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de protocol de predare - primire. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare - primire prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului identificat la art.1, din grădiniţă, în 
locuinţe destinate închirierii, cu condiţia obţinerii avizului conform al 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.58 din anexa nr.1 a Hotărârii 
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 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.6.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
           intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala cu clasele I-VIII 
nr.36 „Gheorghe Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Predescu). 

 
 

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

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

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea denumirii şi a elementelor de identificare a bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

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

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

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

 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
- se diminuează suprafaţa şi valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
- se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 
- se anulează 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 Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
şi Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare 
la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico – 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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            În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

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

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, 
după cum urmează: 
- se diminuează suprafaţa  bunului prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
- se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 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 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

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

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Sunt ataşate la ambele puncte şi 30 şi 

31, avizele comisiei judeţene. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „strada Maria Rosetti”, drumului sătesc nr.47, 

evidenţiat în Planul Urbanistic General ca stradă secundară (profil transversal 
caracteristic = 3), lăţime carosabil:6,5- 9 m, lungime: 362+439 m, identificat 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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  Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 1 Maria Rosetti”, drumului sătesc 
nr.259, evidenţiat în Planul Urbanistic General ca drum comunal (profil 
transversal caracteristic = 2), lăţime carosabil: 7 m, lungime: 400 m, identificat 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă atribuirea denumirii de “strada Izvorul Rece”, drumului sătesc nr.217, 
evidenţiat în Planul Urbanistic General ca stradă secundară (profil transversal 
caracteristic = 3), lăţime carosabil: 5- 9 m, lungime:108,5+618 m, identificat 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.4.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 1 Izvorul Rece”, drumului sătesc 
nr.20/1, evidenţiat în Planul Urbanistic General ca drum comunal(profil 
transversal caracteristic = 2), lăţime carosabil: 9 m, lungime: 130 m, identificat 
conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.5.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 2 Izvorul Rece”, drumului sătesc 
nr.216, cu lăţimea de 7 m şi lungimea de 120 m, identificat conform anexei nr.5 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.6.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 3 Izvorul Rece”, drumului sătesc 
nr.258, cu lăţimea de 9 m şi lungimea de 112,5 m, identificat conform anexei 
nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.7.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 4 Izvorul Rece”, în lungime de 195 m, 
din care drumul sătesc nr.257, cu lăţimea de 7 m şi lungimea de 97 m, şi drumul 
săresc nr.379, cu lăţimea de 7 m şi  lungimea de 98 m, identificat conform 
anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.8.   Se aprobă atribuirea denumirii de “strada Take Ionescu”, drumului de 
exploatare nr.133, în lungime de 2340+30 m, lăţime de 5-6,5 m, identificat 
conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.9.  Se aprobă atribuirea denumirii de “strada Şeban Cantacuzino”, drumului de   
exploatare nr.316, în lungime de 610+125 m, lăţime de 5-6,5 m, identificat 
conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.10. Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 1 Şeban Cantacuzino”, drumului  
comunal nr.198, în lungime de 318+75,1 m, lăţime de 3,5 - 6 m, identificat 
conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.11.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 2 Şeban Cantacuzino”, drumului 
comunal nr.258/1, în lungime de 274 m, lăţime medie de 5 m, identificat 
conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.12.  Se aprobă atribuirea denumirii de “Aleea 3 Şeban Cantacuzino”, drumului de 
exploatare nr.280, în lungime de 265 m, lăţime medie de 4 m, identificat 
conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.13. 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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31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor 
străzi din municipiul Craiova. 

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

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

  Art.1.  Se aprobă modificarea art.2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2010, care vor avea următorul conţinut: 

  Art.2. „Se aprobă atribuirea denumirii de „Aleea 2 Potelu”, căii de acces evidenţiate în 
anexa 2 – ce coincide parţial cu drumul de exploatare nr.27, pe o lungime de 
aproximativ 135 m (începând de la intersecţia cu aleea Potelu în direcţia S-E). 
Calea de acces apare în Planul Urbanistic Zonal ca stradă de categoria a IV-a 
(profil transversal caracteristic = 4 c), lăţime carosabil: 6 ml, lungime: 270 ml, 
identificat conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 Art.3. „Se aprobă denumirea de „Aleea 3 Potelu”, drumului de exploatare nr.29, 
evidenţiat în extrasul din Planul Urbanistic Zonal, ca stradă de categoria a III-a 
(profil transversal caracteristic = 3), lăţime carosabil: 7 ml, lungime:200ml, 
identificat conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.” 

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

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.210/2003, 78/2004 şi 70/2006 referitoare la 
constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea 
funcţiei de administrator de imobil. 

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

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

Craiova nr.210/2003, 78/2004 şi 70/2006 referitoare la constituirea comisiei de 
atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de 
imobil. 

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea 
destinaţiei şi a regimului de înălţime, în zona str. Mihai Eminescu, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, în 
municipiul Craiova, str. Mihai Eminescu, nr.10. 

D-na Secretar: 
Avize nefavorabile din parteacomisiilor juridică şi de urbanism. 

         S-a supus la vot proiectul de hotărâre în ansamblu şi a fost respins, fiind votat cu 8 
voturi pentru, 15 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Ştefârţă). 

 
 
          Dl. Ştefârţă: 
          La punctul anterior nu am putut să iau cuvântul pentru că eram în conflict de 

interese. Vreau să vă spun că aţi făcut o greşeală foarte mare, aţi hotărât în mod 
discreţionar şi abuziv, aţi împiedicat o persoană să intre în legalitate. Punctul 35 s-a 
votat. Nu am vorbit pentru el pentru că eram în conflict de interese. Acum îmi expun 
punctul meu de vedere pentru punctul 33.  

          Dl. Preşedinte: 
          Vă ofer posibilitatea la punctul de întrebări şi interpelări să vă expuneţi punctul de 

vedere.  
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General - zona str. Nicolae Bălcescu, în vederea 
construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul 
Craiova, str. Nicolae Bălcescu, nr.24. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General - zona str. 
Nicolae Bălcescu, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime 
S+P+1, în municipiul Craiova, str. Nicolae Bălcescu, nr.24, 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.  

 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţională şi structurii volumetrice - 
zona str. Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. Amaradia, în vederea 
construirii unor locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+4, în 
municipiul Craiova, str. Col. Scarlat Demetriade, nr.3 A. 

D-na Secretar: 
Avize nefavorabile din partea  comisiilor juridică şi de urbanism. 

         Dl. Ştefârţă: 
         Dacă nu mă înşeală memoria, în cadrul comisiei 2 de urbanism, dl. Viceprimar a 

hotărât să retragă de pe ordinea de zi acest punct. 
          Dl. Preşedinte: 
          Vorbesc în calitate de preşedinte al comisiei de urbanism. A primit aviz negativ. Vă 

înşeală memoria. 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu  7 voturi pentru, 17 

voturi împotrivă. A fost respins. 
  
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reactualizarea condiţiilor de accesabilitate şi construire în zona Potelu – 
Parc Romanescu, în condiţiile atribuirilor de terenuri şi a instituţiilor din 
zonă. 

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

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         La comisia de urbanims mi s-a spus că spun vrăjeli. Dacă mai există cineva care 

persistă în a spune chestia asta. 
         Dl. Preşedinte: 
         Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
accesabilitate şi construire în zona Potelu – Parc Romanescu, în condiţiile 
atribuirilor de terenuri şi instituţiilor din zonă, 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 17 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Predescu) şi 6 abţineri (Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, 
Nedelescu, Ştefârţă). 
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37. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar din bugetul 
local al municipiului Craiova pe anul 2010, pentru premierea unor elevi 
sportivi craioveni, pe anul 2010 

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

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

Municipiului Craiova, pe anul 2010, a unui sprijin financiar în sumă de 20.000 
lei, pentru premierea celor mai merituoşi elevi sportivi craioveni, pe anul 2010. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi 
Compartimentul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie 
Ziar vor duce 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 parteneriatului dintre municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia de 
Consultanţă şi Consiliere Economico - Socială Oltenia, având ca obiect 
stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în scopul planificării, 
depunerii şi implementării unui proiect prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru combaterea inactivităţii în 
municipiul Craiova 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico- 
Socială Oltenia, având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în 
scopul planificării, depunerii şi implementării unui proiect prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU - Axă 
Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, 
"Economie socială şi solidaritate", pentru combaterea inactivităţii în municipiul 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Parteneriatul se va încheia pe o perioadă de 26 de luni de la data semnării, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. 

Art.3. Cota de cofinanţare a proiectului va fi asigurată de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în cuantum de 2 % din totalul costurilor eligibile. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze parteneriatul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Juridică Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare Tehnică 
şi Investiţii şi Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico- Socială 
Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

39. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Răducănoiu: 

 Ca preambul, pentru că am de ridicat trei probleme, art. 107, ca să fie limpede 
pentru toată lumea că au mai fost solicitări de a lua cuvântul, prevede foarte clar cine 
participă şi poate lua cuvântul la şedinţele consiliului local fără drept de vot.  
     Prima problemă – la şedinţa anterioară am făcut o interpelare în legătură cu 
ridicările auto. Am primit un răspuns competent, documentat, din partea regiei însă care 
nu a punctat ceea ce a rezultat ca sugestie de răspuns la acea interpelare. Au fost 
invocate actele normative, hotărârile Consiliului Local, pe care le cunoşteam, evident şi 
eu, şi un protocol încheiat cu Poliţia Rutieră al cărui conţinut nu îl cunosc.  Mă interesa 
punctual dacă ridicările auto care se fac zi şi noapte şi în perioada sărbătorilor legale, se 
efectuează împreună cu Poliţia Rutieră sau fără. De ce spun acest lucru? Am sesizat de 
multe ori că se fac ridicări auto fără poliţistul de la Poliţia Rutieră acolo. Ar fi bine să 
nu greşim, să nu se dea aprobările prin telefon.  
     A doua problemă – Dl. Viceprimar, n-am uzat de încă o coală de hârtie şi a lua 
primire pentru a doua, am să vă înmânez această mapă verde, deci fără să fie 
înregistrată la primărie, cu rugămintea să analizaţi conţinutul documentelor din ea cu 
factorii de răspundere, care se referă la Parcul Tineretului unde Consiliul Local, 
Primăria au investit sume importante şi am făcut o bijuterie a municipiului Craiova, la 
vremea respectivă de unii criticată şi ulterior, din ce în ce de mai mulţi apreciată, unde 
urmează să se continue cu investiţiile, din câte ştiu eu, mai existând un proiect 
european realizat acolo, împreună cu Primăria Municipiului Craiova. Se referă în 
conţinutul acesteia la utilizarea terenurilor de sport şi vă rog respectuos să analizaţi şi 
să găsim o soluţie în Consiliul local pentru a ţine la cote ridicate aceste investiţii.   
     A treia problemă – v-aş ruga să ne spuneţi, pentru că am aflat din mass-media, care 
este situaţia profesorilor din municipiul Craiova cu drepturile salariale pe care le-au 
primit în perioada concediului de odihnă. 
      Dl. Viceprimar Dincă: 
      Cu privire la ridicările auto, două aspecte: protocolul cu poliţia prevede ca aceste 
ridicări să se facă în prezenţa poliţistului, iar Poliţia Rutieră se angaja să  prezinte la 
toate aceste ridicări un poliţist rutier. Cei de la RAT, şi vă spun că am discutat cu ei şi 
ei au fost cei care au deschis discuţia, şi-ar fi dorit foarte tare să nu existe un poliţist, în 
sensul că pot să ridice mai multe maşini pentru că cei de la Poliţia Rutieră au foarte 
puţini oameni în subordine şi nu poate sta un poliţist 24 din 24 de ore cu ei şi asta 
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înseamnă că mai ales seara, nu pot să ridice maşini pentru că nu au un poliţist de la 
Poliţia Rutieră. În acelaşi timp vă spun că începând cu 1 ianuarie, vom avea cel puţin 
un poliţist cu cei de la ridicări, pentru că cei de la Poliţia Comunitară, după 1 ianuarie 
numindu-se Poliţia Locală, au atribuţii în acest sens şi nu mai este nevoie de prezenţa 
celor de la Poliţia Rutieră, aşa încât, cu siguranţă că nu va exista nici o excepţie la acest 
capitol.  
       Legat de Parcul Tineretului, este  evident că toate terenurile trebuie să se menţină 
în condiţii foarte bune, vom vedea ce este prezentat în aceste documente şi vom 
îndrepta dacă există ceva probleme acolo.  
     Legat de profesori, eu nu am foarte multe lucruri de adăugat, decât să menţionez 
câteva aspecte care ţin de istorie sau de date statistice. Tuturor angajaţilor de la stat, 
după 1 iulie le-au fost reduse toate veniturile cu 25% excepţie făcând norma de hrană. 
În luna septembrie, Ministerul Finanţelor printr-o adresă ne-a comunicat că 10,9 
milioane, adică 109 miliarde sunt extraşi din bugetul profesorilor, din bugetul care are 
drept scop achitarea salariilor profesorilor, iar noi, la finele lunii septembrie, am făcut o 
rectificare în acest sens raportat la comunicarea dată de Ministerul Finanţelor. Această 
sumă reprezenta echivalentul a 25% din veniturile profesorilor pe următoarele şase luni 
de zile. S-a constatat că aproximativ 20 de instituţii de învăţământ în mod corect au dat 
sumele  reduse cu 25%, restul au dat 100%.  Am comunicat tuturor şcolilor această 
adresă de la Ministerul Finanţelor, am comunicat şi rectificarea de buget pe care am 
făcut-o noi,  le-am învederat faptul că nu au cum să achite pe luna decembrie salariile, 
dacă vor merge în acelaşi ritm, şi, practic, îşi vor asuma răspunderea că profesorii nu 
vor încasa nici un leu pe luna decembrie, profesorii care au încasat din păcate în iulie şi 
august 100%  şi le-am mai comunicat faptul că nu este normal când eşti în concediu să 
iei 100% şi când eşti la servici să iei 75%.  Dumnealor sunt ordonatori terţiari de 
credite, au dispus în acest sens şi au luat măsuri ca aceste lucruri să fie corectate, în 
momentul de faţă eu vă pot spune că sunt asigurate pe luna decembrie, integral, sumele 
pe care le datorează statul profesorilor, astăzi în rectificare a fost şi un plus acolo, 
pentru că la toate întâlnirile avute cu profesorii şi cu liderii de sindicat, în permanenţă 
s-a spus că nu sunt toţi banii, o să aibă probleme. Nu. Ceea ce este trecut în buget ca şi 
prevedere, sumă totală care acoperă plata tuturor salariilor profesorilor, se află în 
Trezorerie şi pot fi plătiţi pe 10 ale lunii. Aşa cum la toată lumea care este angajată la 
stat li s-a redus veniturile cu 25% începând cu luna iulie, aşa a prevăzut Ministerul 
Finanţelor şi pentru învăţământ. Inedit este că situaţia asta s-a petrecut numai în Dolj ca 
regulă, nu ca excepţie, mai precis în Craiova, mai mult ca excepţie, iar în restul ţării 
sporadic a existat câte o şcoală – două în câteva judeţe care a dat în felul acesta baniila 
profesori. În restul judeţelor lucrurile stau aşa cum, din păcate este prevăzută în lege 
reducerea cu 25% din venituri. Nimic altceva nu s-a întâmplat, decât cele pe care vi le-
am comunicat şi practic se vor întâmpla în continuare.  
       Dl. Nedelescu: 
     Aveam de făcut patru interpelări, din patru au mai rămas trei pentru că una din 
interpelări se referea la situaţia profesorilor. Mai am trei interpelări de făcut la care 
solicit răspuns scris.  
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     Prima interpelare se referă la faptul că doresc copii după facturile cu produsele 
folosite la deszăpezire. Vreau să văd şi eu preţurile la care s-a făcut aprovizionarea 
acestor produse. 
     Vreau să vă spun, dl. Viceprimar, după şase intervenţii, vă reamintiţi, am reuşit să 
obţin un răspuns de la Clubul Sportiv care nu concordă cu realitatea, care chiar 
preşedintele clubului le-a confirmat că şi Domnia Sa a auzit că ar fi altfel. Ştiţi că după 
şase interpelări, am reuşit cu dvs.  să obţin acel răspuns. Vă rog să faceţi o verificare 
înainte ca eu să mă hotărăsc să iau alte măsuri, faceţi o verificare şi să primesc 
răspunsul exact.  
     A treia interpelare se referă la memoriul pe care l-am înaintat, primit de la un 
cetăţean chiar azi de dimineaţă, o parcare care arată aşa cum arată în municipiul 
Craiova. Oamenii au atât de mult bun simţ, nu cer nici asfaltarea şi ştiu că nu se mai 
poate asfalta la ora actuală, dar putem să rezolvăm cel puţin să punem nişte pietriş 
acolo şi să rezolvăm situaţia. 
     Dl. Albăstroiu: 
    Am câteva interpelări. Dl. Viceprimar, s-a prezentat la audienţă şi ne-a înmânat şi o 
hârtie pe care am să v-o prezint dvs., d-na profesoară Toma Viorica, profesoară pe 
specialitatea gimnastică, cultură, fizică medicală şi solicită un spaţiu adecvat pentru a-şi 
desfăşura activitatea contra cost la Grădiniţa nr. 31 în localul de pe str. Vasile 
Alecsandri. Dânsa enumeră aici câte medalii de aur în Croaţia, Italia, Serbiaa obţinut de 
pe urma rezultatelor dumnealor şi are şi aprobarea ISJ Dolj şi ne spune că pe data de 4 
decembrie se desfăşoară campionatul internaţional de dans sportiv modern în 
municipiul nostru, unde suntem parteneri şi noi alături de federaţia internaţională. Eu 
am rugat-o să vă facă o trimitere cu un raport mai bine făcut. Rugămintea dumnealor 
este să-i ajutăm cu acel spaţiu la Grădiniţa nr. 31.  
         Pe str. Bucura se află un azil de bătrâne  şi o grădiniţă, La Cassa della Speranza se 
numeşte, care şi dumnealor solicită, ţinând cont de faptul că au grădiniţă de 40 locuri, 
n-au solicitat nimic de la primărie, nu ia nici un ban, fac totul cu banii dumnealor. 
Acest proces de învăţământ care se desfăşoară în această grădiniţă îl suportă singuri, 
plus au 14 bătrâne care sunt în azil şi pentru care nu primesc nici un ban. Ce solicitau 
dumnealor? În această perioadă de criză care este peste tot, sunt acele ajutoare care se 
dau la RAT din partea Uniunii Europene şi ar solicita şi pentru cele 14 femei care sunt 
bătrâne, de la 74 de ani în plus, să li se dea, dacă se poate. 
       Din partea locuitorilor din cart. Rovine, ar vrea să ştie dacă a mai rămas ca proiect 
pentru executarea fântânii arteziene din parcul de la poştă de acolo, Parcul Rovine, şi, 
de asemenea, solicitau schimbarea băncilor acelora de beton pe care îngheţi dacă stai, 
cu unele de lemn, cum s-a pus în tot oraşul. 
     Pe str. Henri Ford la Calul Mort, pe stânga, cum se trece podul,   trotuarul este pavat 
cu dale. Apa a început să lucreze pe sub dale şi  este pericol de accidentare. Vor să se ia 
măsuri şi acolo să se îndrepte situaţia după trotuarul de pe Henri Ford.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de d-na Toma Viorica  vom vedea solicitarea şi în măsura posibilităţilor, dacă 
spuneţi că are şi performanţă, consiliul local o va sprijini, nu altcineva.  Votul va fi al 
consilierilor. 
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     Str. Bucura – azilul de bătrâni şi grădiniţa. Să ştiţi că la grădiniţă nu putem să dăm 
ajutoare sociale, dar la azilul de bătrâni, este posibil ca cei mai mulţi dintre cei care 
sunt acolo asistaţi să poată să beneficieze de aceste ajutoare şi vă mandatez pe dvs. să 
faceţi diligenţele şi la d-na Ţenea să observaţi care sunt condiţiile pentru a primi acel 
ajutor şi să mergeţi la doamnele de la acel azil să vedeţi câtă pensie au, dacă sunt din 
Craiova sau nu, toate acele condiţii şi nu este nici un fel de problemă pentru că toţi cei 
care sunt trecuţi în lege, pot să beneficieze fără nici un fel de problemă, indiferent că 
stau la azil sau la domiciliul lor. 
     În cart. Rovine, avem o problemă cu terenul, cu proprietatea. Avem revendicări în 
acea zonă. Iar cu băncile nu avem o problemă, acolo unde terenul este încă proprietatea 
noastră sau nu este litigiu pe el, o să le schimbăm. 
     La Henri Ford o să meargă dl. Bordu să vadă care este problema cu pavajul. 
     Dl. Magla: 
    Pe mai multe străzi din oraş s-a finalizat operaţiunea de montare a apometrelor. 
Vreau să spun că primele lucrări finalizate pe unele din aceste străzi, au deja o vechime 
de 2,5 – 3 luni de zile, răstimp arhi suficient în care însă, din păcate, nu s-a făcut nici un 
proces verbal cu proprietarii pentru citire şi intrare în exploatare şi respectiv facturarea 
la contuar şi mă întreb de ce le-am mai pus dacă în trei luni de zile de când sunt puse nu 
se întâmplă nimic cu ele. 
        Acum trei luni de zile am avut o intervenţie la care mi-aţi promis că se rezolvă 
neîntârziat. Este una simplă şi de bun simţ, anume blocarea trotuarelor şi părţi 
consistente din carosabil cu ţăruşi, căpriori, navete.  Nu s-a întâmplat nimic în acest 
interval de trei luni de zile.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aş ruga măcar una – două din străzile enunţate cu apometrele să le identificăm şi să 
vedem în concret de ce nu au făcut aceste lucrări. Deci str. Anul 1848. 
     Legat de străzile blocate, eu zilnic o să-i trimit de acum înainte să le dea amenzi 
pentru că văd că n-au efecte dacă le dăm la o săptămână amendă şi le spunem să nu mai 
pună ţăruşii şi lada, atunci se duce zilnic şi încasează bani de la el că altă soluţie nu 
există. Aşa o să fac de acum înainte. Zilnic se dau amenzi şi o să vin la finalul lunii să 
vi le comunic.  
   
 
   Dl. Ştefârţă: 
     La punctul 35 am refuzat prin votul negativ al majorităţii, dreptul unei persoane de a 
intra în legalitate. Este vorba de o persoană în vârstă, cu o sănătate precară, cu două 
operaţii de by pass, care a avut o autorizaţie pentru o consolidare de locuinţă. În timpul 
lucrărilor de consolidare, construcţia respectivă s-a prăbuşit. Omul a continuat să 
lucreze ca să-şi facă casa, în timpul acesta locuind cu chirie împreună cu soţia, ambii 
foarte în vârstă, trecuţi de 70 de ani,  a fost amendat de către inspectorii de specialitate 
pentru că construia fără autorizaţie, pentru că nu mai făcea consolidare că nu mai avea 
ce să consolideze. Practic construia o construcţie nouă. În timpul, acesta el făcea 
demersurile pentru a-şi obţine autorizaţie. Vajnicii inspectori au mers mai departe şi au 
deschis şi dosar penal. În momentul acesta prin respingerea acestui punct de pe ordinea 
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de zi, îl împiedicăm pe acest om să intre în legalitate cu o construcţie modestă pe un 
teren extrem de mic, într-o zonă foarte dens populată şi care la ora asta are o problemă 
personală mai mult decât dificilă.  Acum înţeleg eu dd-lor consilieri şi dvs., dl. 
Viceprimar, de ce nu doriţi să aveţi o comisie tehnică. Pentru că în felul acesta este 
mult mai uşor să votaţi abuziv şi discreţionar, să nu ţineţi cont de un referat de 
specialitate al arhitectului şef care vă spune un lucru, pentru că altfel v-ar fi mult mai 
greu să nu ţineţi cont de 14-15 oameni care v-ar spune că este în regulă sau nu este în 
regulă un anumit subiect. Sunt extrem de amărât pe acest subiect pentru că ceea ce aţi 
făcut astăzi, aţi făcut o mare nedreptate care se încadrează într-un şir mai lung, dar de 
data asta chiar aţi depăşit măsura. Este o luare de poziţie, am voie să am luări de 
poziţie.    
      La punctul 38, am votat pentru, găsesc că este normal ca orice proprietate să aibă 
accesul asigurat, am procedat corect din acest punct de vedere. Mă aştept ca şi cei care 
la ora asta sunt titulari de contracte de concesionare pentru asigurarea accesului la 
proprietate, să ceară anularea acestor contracte de concesionare pentru că şi dânşii ar 
avea dreptul gratuit să ceară accesul la proprietate.  
     În cart. Lăpuş la pasarela care iese în acea zonă  calea Bucureşti cu Decebal, există 
un panou luminos care ne spune pe de o parte că trebuie să păstrăm limita de viteză de 
50 km la oră şi pe de altă parte ne spune „Bine aţi venit în Craiova”.  Eu zic că cine a 
ajuns până acolo, este de mult în Craiova. Luaţi panoul respectiv şi duceţi-l undeva 
unde este chiar limita oraşului.       
     A doua problemă – am primit sesizarea de la cetăţenii la care se montează contoare 
noi de apă  şi mi s-a prezentat următoarea situaţie.  Puteţi s-o verificaţi şi dvs., eu am 
verificat-o pe teren. Sunt anumite situaţii în care acele contoare se montează repede şi 
unele care aşteaptă săptămâni în şir. Explicaţia este că pentru cei care  „nu mişcă din 
urechi” corespunzător, sunt lăsaţi să aştepte mai mult timp, invocându-se lipsa unor 
piese. Vă rog frumos să verificaţi lucrul ăsta pentru că este paradoxal ca pe o stradă 
unora să li se astupe groapa din faţa casei în timp record şi alţii să aştepte săptămâni în 
şir.  
    Vă rog, dl. Viceprimar, ca în prevederile bugetare ale anului viitor să prevedeţi 
canalizarea str. Drumul Apelor, stradă pe care s-a făcut alimentarea cu apă în ultimul 
timp şi pentru care oamenii sunt foarte mulţumiţi şi vă sunt recunoscători. Introduceţi şi 
canalizarea în lucrările de anul viitor. Ştiu că anul acesta  nu mai este posibil. 
     Ultimul lucru cu care vreau să închei este: Primăria, executivul, Consiliul Local, au 
făcut lucrări ample de asfaltare, de amenajare a incintelor dintre blocuri, şi lumea, în 
general, este mulţumit în mare măsură. Sunt zone pe care primăria le-a uitat, peste care 
s-au rezolvat probleme de incinte, de parcări, de platforme. Sunt enclave care nu s-au 
rezolvat.  O astfel de enclavă este pe Caracal, la căminul de nefamilişti, o astfel de 
enclavă este pe Vasile Alecsandri, puţin mai departe de Penitenciar. La fel în 1 Mai, la 
asociaţia de proprietari 15 în blocul 22 pentru care am o listă întreagă de cetăţeni care 
vă cer, să finalizaţi şi zonele respective. Eu am să vă înmânez această listă după şedinţă 
şi sunt sigur că anul viitor, nu mă gândesc că anul acesta veţi reuşi,  să-i aveţi în vedere. 
     Dl. Preşedinte: 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.11.2010                                                                  70                                                                  FP 43-04, ver. 1 
  

     Vreau să vă spun câteva cuvinte în calitate de preşedinte al comisiei de urbanism. 
Pentru că nu este prima dată când vorbiţi despre vot abuziv, discreţionar, invocaţi acea 
comisie tehnică care la un moment dat a funcţionat, cetăţenii Craiovei vor vedea dacă s-
a sluţit oraşul în perioada aceasta de când suntem noi consilieri din 2008 până în 
prezent, sau dacă s-a sluţit în acea perioadă.  Mai mult decât atât, ţin să vă reamintesc 
de fiecare dată că în comisia de urbanism trebuie să fie nişte consilieri locali care să 
cunoască legi, reguli şi regulamente. Atât. Vreau să vă mai spun că în oraşul nostru 
sunt două categorii de cetăţeni care vor să construiască. Sunt cetăţenii care vor să 
construiască şi urmează toate etapele prevăzute de lege, şi sunt cetăţeni care 
construiesc, pe care, culmea, dl. Consilier Ştefârţă, găseşte în fiecare lună câte unul, îi 
face o documentaţie PUZ contra cost şi invocă intrarea în legalitate. În ceea ce priveşte 
punctul 35, aţi vorbit de nişte oameni în vârstă cu by pass, eu am studiat documentaţia 
şi proprietar este o doamnă nu aşa de în vârstă. Probabil vorbiţi de părinţii dânsei sau de 
altcineva. Persoana care a înaintat documentaţia către noi nu era foarte în vârstă, 
probabil fata domnilor despre care vorbiţi. Le doresc sănătate multă acestor cetăţeni, 
dar eu ştiu că în momentul în care îţi construieşti în Craiova ilegal, primeşti o amendă, 
se face un referat de demolare, după care cetăţeanul are două variante. Contestă în 
instanţă sau demolează.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Eu n-am vrut să fac publică discuţia din comisie. Dl. Ştefârţă la punctul 38 în 
comisia mi-a spus că spun vrăjeli. Am prezentat documentele în baza cărora vorbeam şi 
a spus că este o altă realitate. Am aşteptat să vină cu documente, am văzut că astăzi a 
votat pentru. Să înţeleg în mod tacit că nu am spus vrăjeli la acea şedinţă. De fiecare 
dată, dumnealui ştie mai bine decât noi toţi la un loc că într-o formă sau alta a 
beneficiat de îngăduinţa colegilor de la comisia de urbanism, acolo unde proiectele 
dumnealui nu erau în regulă, nu în ceea ce priveşte fondul, dar în ceea ce priveşte 
forma, existau destule probleme care ţineau de diligenţe, nu ţineau de partea de intelect, 
de partea de realizare a proiectului din punct de vedere al profesionalismului. Mai mult 
decât atât cred că ori de câte ori lucrurile au fost pe muchie de cuţit la fiecare dintre 
proiecte, chiar şi ale dumnealui. Am ascultat foarte atent şi cu foarte multă 
conştiinciozitate şi punctul dumnealui de vedere, care este arhitect şi punctul de vedere 
al arhitectului şef. După cum vedem noi toţi aşa, într-o bază statistică, toate acele 
proiecte de urbanism care erau 30-40 şi oricare dintre noi se putea uita cine le-a 
întocmit, au cam dispărut. Acum mai sunt 5-6 pe care discutăm, unele cu avize 
negative, altele retrase. Sunt foarte puţine şi care nu mai pot să se piardă în mulţimile 
acelea de proiecte  pentru că această comisie a luat legea în faţă şi a zis câte locuri de 
parcare, câţi metri faţă de blocul din faţă sau din spate, cât spaţiu verde îi trebuie, dacă 
este în zona de spaţiu verde sau nu. Şi cred că a dat un semnal că lucrurile trebuie 
făcute extrem de corect, temeinice şi nu fără a da loc la variante. În cazul de faţă , n-am 
vrut să mă refer la acest caz, dar dl. Ştefârţă are un interes personal şi l-a enunţat în 
mod corect. Persoana în cauză, i-o fi căzut casa, dar trebuia să ia autorizaţie de 
demolare după ce i-a căzut, o fi fost nevoită să-şi facă o casă ca să locuiască în ea, dar 
trebuia să-şi ia autorizaţie de construcţie. Când s-a apucat de construcţia casei şi a 
primit o amendă care este minoră faţă de nivelul la care era lucrarea şi i s-a spus  să 
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aştepte şi nu mult, atunci putea să beneficieze de îngăduinţa noastră să intre în 
legalitate, a spus în nici un caz. Au notificat-o, bărbat, femeie, eu nu am cunoştinţă cine 
este, spunându-i că va avea o problemă că nu respectă ce este scris în procesul-verbal şi 
că de data asta intră în partea penală, şi a continuat. Nu pot nici să-i laud nici să-i cert 
pe cei de la urbanism. Cu siguranţă că, potrivit legii, este responsabilitatea dumnealor 
exclusivă pentru ceea ce au constatat acolo. Înţeleg că a venit şi în sens invers şi lor li s-
au făcut plângeri penale pentru faptul că au constatat că există casă acolo, dar acesta 
este un raport cu toţi ceilalţi. Este o regulă în drept, aşteptăm să funcţioneze latura 
penală şi noi după aceea în raport de ce se hotărăşte acolo, o să dispunem. Cred că 
indiferent ce vârstă avem, ce profesie avem, ce  funcţie avem, încet-încet trebuie să 
începem să-i respectăm pe cei din primărie şi încet-încet trebuie să se facă şi ei 
respectaţi pentru că au şi ei nişte minusuri şi încet-încet trebuie să le scoată din peisaj 
aceste minusuri. Eu cred că legal pentru noi toţi ar fi fost să nu vorbim de propriile 
noastre interese în cadrul acestor proiecte de hotărâre de consiliu local, abţinându-ne 
până la capăt, inclusiv de la comentarii.   
     Dl. Ştefârţă: 
     În fraza pe care aţi formulat-o referitor la intervenţia mea aţi spus undeva că sunt 
nişte PUZ-uri pentru care eu iau bani. Eu vreau să vă spun că  nici în cazul acest, nici în 
cazul anterior în care am cerut intrarea în legalitate, nu am luat bani. Au fost pro bono. 
     Pentru dl. Viceprimar, sunt bucuros că am luat informaţii până la capăt despre 
punctul respectiv. Am fost nedrept faţă de dânsul că am formulat o apreciere pe care 
dânsul nu o merita. Nu am obiceiul acesta să  nu-mi măsor cuvintele.     
     D-ra Predescu: 
     De puţin timp în urmă am urmărit cu toţii, craioveni sau români din alte părţi ale 
ţării, o finală foarte frumoasă desfăşurată la  Grand Palais în Paris şi cred că este 
momentul ca municipiul Craiova, prin Consiliul Local să acorde titlul de cetăţean de 
onoare celor patru membre ale echipei campioană mondială şi antrenorului său. Pentru 
mine a fost uluitoare întreaga finală, ne aducem aminte cel de-al nouălea asalt când Ana 
Maria Brînză, chiar şi accidentată la piciorul drept, a punctat tuşe după tuşe câştigând 
în faţa unei echipe în care din cele patru, trei erau foste campioane mondiale sau en 
titre. A fost impresionant faptul că antrenorul echipei Germaniei ne-a felicitat 
recunoscând valoarea.  Trebuie să recunoaştem şi noi valoarea acestor oameni care 
poartă cu cinste şi demnitate numele României în lume, ne fac preţuiţi aşa cum poate 
alţii nu reuşesc atât de mult cât au reuşit aceşti sportivi de excepţie  care sunt şi 
craioveni.    
        Amintisem luând cuvântul la unul dintre proiecte, că executivul ar trebui să 
realizeze o evidenţă actualizată. Eu ştiu că există şi este o evidenţă care până acum 
spune că sunt aproximativ 5000 locuri  folosite ca şi garaje improvizate deci şi locuri de 
parcare auto pe raza municipiului Craiova de foarte mult timp pentru care nu se achită 
contravaloarea folosinţei acestui teren. În mandatul precedent când dl. Nedelescu avea 
funcţia de viceprimar, dânsul a luat mai multe măsuri, încercând să ajungem în 
legalitate pe altă cale şi cunoaştem care a fost problema demolării acelor garaje, dar 
terenul este folosit în continuare, pe de altă parte nici maşinile nu avem unde să le 
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ducem,  ca atare, este mai corect ca să se perceapă contravaloarea folosinţei acestui 
teren. 
    O problemă de principiu care cred că ar putea fi rezolvată în timp, şi într-un timp 
scurt dacă suntem oneşti. Noi de foarte multe ori suntem sesizaţi cu PUZ-uri cu privire 
la lucrări care au fost finalizate. Ţin minte că luna trecută s-a scos de pe ordinea de zi 
un PUZ care privea un centru de oncologie care funcţionează de mai mult timp.  Sălile 
sunt pline. Ori suntem serioşi şi nu-i lăsăm pe acei oameni să realizeze acele lucrări,şi 
avem această atitudine de la început, ori trebuie după aceea să fim la fel de serioşi dacă 
am tăcut atâta timp.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de scrimă nu putem face ce spuneţi dvs., pe toate cele patru cetăţeni de onoare 
pentru că una este deja. Cu una dintre ele m-am întâlnit alalteri şi cu dl. Podeanu la 
Facultatea de Sport. O să facem un proiect să propunem mai mult decât aţi sesizat dvs. 
pentru că merită, eu zic că şi din punct de vedere financiar nu numai din punct de 
vedere al titlului şi nu am propus pentru luna aceasta pentru că vreau să avem o 
evidenţă clară a veniturilor şi voi propune pentru luna decembrie şi partea legată de 
aspectul financiar. 
     Legat de evidenţa garajelor, ele continuă să fie demolate, pentru unele dintre ele am 
semnat dispoziţii de demolare, unul este băgat pe ordinea de zi astăzi şi vom avea 
pentru perioada următoare, iar cu PUZ-urile nu înţeleg. Noi să fim serioşi în a-şi 
respecta ei autorizaţia de construcţie? Când li se eliberează o autorizaţie de construcţie, 
când se votează nişte PUZ-uri, primesc autorizaţia, pleacă cu ea acasă şi în timpul 
construcţiei spune constructorul sau nu ştiu ce prieten că ar fi mai bine să mai pună un 
etaj. Pune etajul termină de realizat şi spune că trebuie să meargă la autorizare. Acolo 
când primeşte autorizaţie de construcţie este autorizat pentru spaţiul pe care îl are în 
suprafaţă de , conform autorizaţiei. Cei de la primărie sunt neserioşi pentru că mi-am 
construit eu etajul şi le mai cer să-mi aprobe diferenţa.  Cei de la primărie nu pot fi pe 
toate străzile Craiovei, deşi, cu puţin efort, ar putea să  fie mai vigilenţi şi încet-încet o 
să se schimbe situaţia, mai ales că vor merge la Poliţia Comunitară pentru că de la 1 
ianuarie sunt obligaţi să îmbrace acea haină, nu numai cei de la Disciplina în construcţii 
ci şi cei de la control comercial şi cei de la Protecţia mediului. Cred că neseriozitatea 
vine din partea Domniilor lor, mai ales atunci când li se aprobă PUZ-ul şi li se 
eliberează autorizaţia de construcţie, verificăm toate condiţiile şi spunem că sunt 
îndeplinite toate condiţiile pentru realizare.  Dacă ar trebui să fim serioşi până la capăt, 
ar trebui să le demolăm etajele respective. Cred că neseriozitatea vine din partea 
Domniilor lor şi cred că noi trebuie să avem înţelepciunea să cam spunem stop la 
asemenea manifestări. Chiar şi cu demolări, nu numai cu amenzi. Sper să înţeleagă 
aceste lucruri  şi să ştiţi că preşedintele comisiei de urbanism a spus-o foarte clar. Sunt 
două categorii de cetăţeni, cei care respectă legea şi construiesc conform autorizaţiei şi 
aşteaptă să fie ridicată acea autorizaţie şi cei care sunt prieteni cu arhitecţi, cu 
constructori şi cărora li se dau asigurări că să realizez că văd după aceea.Unii dintre ei 
nici nu-şi iau autorizaţia. Dacă lângă mine, lângă locuinţa mea, ştiam că n-are 
autorizaţie de construcţie decât pentru parter şi cum s-a făcut vremea frumoasă au 
început să facă formele să-şi mai ridice un etaj. Le-am spus că a doua zi semnez 
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autorizaţia de delomare dacă ridică o cărămidă. Am fost neserios că nu l-am lăsat să 
termine construcţia şi apoi să îi dăm PUZ-ul.  Regimul de înălţime acesta este acolo. 
Din respect pentru noi toţi, cred că fiecare ar trebui să-l respecte şi să respecte această 
chestiune impusă de lege.     
     D-ra Predescu: 
     Problema tinea de constatarea tuturor acestor nereguli in timp. Noi cand suntem 
sesizati cu astfel de PUZ-uri nu avem decat actul initial. Constatari ulterioare ca s-a 
depasit, nu avem, de cele mai multe ori. Ori trebuie sa se faca si aceasta constatare. 
Sunt foarte multe situatii. Ca Dumnezeu e mare si le vede pe toate, nu mai discutam de 
acest lucru ca se intampla multe in timp cu oamenii care nu au respectat autorizatiile 
date initial. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Eu am inteles foarte clar si v-am spus explicit. Pentru cei care respecta autorizatia, ei 
nu pot nici macra sa se inregistreze la Cartea Funciara si la Taxe si Impozite, daca nu 
cheama pe cineva de la Serviciul de Disciplina in Constructii pentru a face procesul-
verbal de receptie. Iar pentru cei care respecta autorizatia de constructie, este in regula, 
dar pentru cei care nu o respecta, ii gasim aici la noi, pe masa noastra sunt toti cei care 
n-o respecta si constatarile le fac inainte de a ajunge la noi, pentru ca ei nu mai pot sa 
ajunga aici daca nu se fac acele constatari. Cu siguranta le avem in dosarul de sedinta, 
dar cei care sunt arhitecti si le fac, o spun printre randuri si daca am citi foarte atenti tot 
acel material, la un moment dat ne dam seama ca mai exista un PUZ anterior, sau o 
autorizatie de constructie anterioara si acum se cere ceva in plus. La comisia juridica 
stiu ca foarte des unii dintre colegi intreaba de ce s-a dat la urbanism negativ, care este 
problema? Chiar daca nu observam la comisia juridica, comunica cei de la comisia de 
urbanism care este problema cu acel proiect.  
     Dl. Presedinte: 
     Sa stiti ca noi la comisia de urbanism, mergem in teren. Noi la fiecare PUZ mergem 
in teren impreuna cu dl. arhitect sef  si mai multi colegi, mergem in teren si constatam. 
Iar daca nu le dam, nu le dam aviz favorabil pentru ca nu indeplinesc conditiile, nu din 
alte motive. Niciodata, daca revenim la punctul 35, nu am fost de acord cu un POT de 
62,5%.     
     Dl. Pârvuleasa: 
     Am sa incerc sa fiu cat se poate de scurt, doua-trei probleme de interes cetatenesc si 
o problema mai delicata. 
     Dl. viceprimar, mai reiau o data rugamintea mea vis a vis de parcarea din spatele bl. 
21A de la Kubik. Vreau sa va zic ca in urma ploilor efectiv s-a format un crater zilele 
acestea si nu se mai poate circula si nici nu se mai poate parca masina acolo. Daca 
exista posibilitatea, macar a remedierii prin cateva masini de balast, de asfalat cred ca 
nu se mai pune problema, dar nu o putem lasa asa, este rugamintea cetatenilor din zona. 
     Problema masinilor care ocupa locuri de parcare si a inmatricularilor, si a 
reparatiilor si a tot ce vreti dvs., vad ca devine o problema foarte dureroasa. Vreau sa va 
zic ca nu stiu in ce masura, presedintii de asociatii de locatari sunt pusi la treaba, sau 
cine ii controleaza, cine ii verifica, insa am vazut ca au alte preocupari, nu stiu cum sa-
si dea prime, nu stiu cum sa-si traga anumiti bani din cotizatia sau din plata chiriei 
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cetatenilor, numai de ceea ce trebuie facut in jurul blocurilor nu se ocupa. Eu as 
propune sa initiem, sau daca poate executivul sa intreprinda la nivel de municipiu, cu 
ajutorul lor, bineinteles, sa depisteze aceste cadavre de masini, ca ele nu mai sunt 
masini, care ocupa locuri de parcare prin spatele blocurilor. Vreau sa va spun ca daca 
aveau caroseria din fonta cu siguranta nu le mai gaseati acolo ci le gaseati la ICM, deci 
prefera sa fure gurile de canal ca sunt din fonta. Va dati seama ca daca si caroseria lor 
era din fonta nu mai erau si ne scapau pe noi de o grija. In acest sens cred ca trebuie sa 
initiem si noi o actiune si in felul acesta cred ca se creaza si locuri de parcare. Vreau sa 
va spun ca sunt acesti bussines man-i de masini care fac tranzactii cu masini 
inmatriculate care nu au un anumit loc de  desfacere sau un anumit punct de lucru si 
efectiv, prefera sa le duca printre blocuri, sa le mascheze pe acolo si de acolo le vand. 
Aceasta actiune dureaza o luna – doua, am vazut chiar si ani de zile.  
     A treia problema cred ca depaseste si cadrul problematicii de pe ordinea de zi, insa 
este si opinia unor cetateni si sunt foarte multi. S-a intamplat cu cateva saptamani in 
urma sa inceteze din viata poetul Adrian Paunescu. Sa-i fie tarana usoara. Bineinteles 
ca toate posturile nationale au dat activitatea literara, viata in care a fost implicat marele 
poet roman si o sa vedeti cat de mare a fost Adrian Paunescu dupa ce criticii literari sa 
se ocupe si de aceasta persoana numita Adrian Paunescu careia dacai ii citesti o poezie 
– doua, cu siguranta ca ramai in cap cu o idee care te framanta toata viata. Numai 
posturile noastre locale, din municipiul Craiova, eu n-as vrea sa mi-o ia in nume de rau, 
le-as recomanda. Baga muzica populara non stop. Acum nu stiu, in zilele noastre si in 
aceasta perioada cat ne mai arde sa mai ascultam muzica populara, dar de la ora 12 si 
pana seara la ora 10 muzica populara pe posturile locale, nu se poate asa ceva. Vreau sa 
va spun ca la nivel de municipiu sunt personalitati, sunt oameni care ar putea fi invitati, 
oameni de la care am avea ce sa invatam. Uitati-va ca la capitolul educatie, noi, 
municipiul Craiova, suntem tributari. As face, daca vreti, o atentionare publica, tuturor 
parintilor care au copii. I-as intreba pe cei care au crescut pe acest derbedeu de copil 
care a injunghiat un baiat care era implicat intr-un program educational. Ce educatie i-
au dat lui, ce i-au spus, sa ia cutitul in mana sa se duca sa-l injunghie pe respectivul la 
liceu? Mai apare si directorul scolii dupa doua saptamani ca a pus femeile de serviciu 
sa supravegheze intrarea si iesirea scolii. Nu se poate asa ceva. Au ajuns femeile de 
serviciu sa supravegheze ce se intampla in incinta scolii. De aceea v-as propune, ca o 
recomandare, sunt si alte emisiuni educative, sunt si alte probleme cu care ne 
confruntam, nu numai muzica populara non stop. Sunt acesti voluntari, sa se duca sa-si 
faca reclama pe la nunti, pe la botezuri, ocupa efectiv posturile de televiziune locala. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     De cateva zile colegii de la investitii se ocupa de pregatirea carosabilului pentru 
perioada de iarna si se astupa gropile care au ramas in carosabil pentru a nu fi probleme 
pe perioada iernii si imediat ce vor termina aceste lucrari, vom incerca sa intervenim si 
la bl. 21A.  
     Masinile parcate sunt de doua tipuri: ce;e pe care vor sa le vanda si cele care sunt 
practic de neutilizat. De la inceputul saptamanii am discutat cu dl director adjunct de la 
Servicii Publice pentru  a incepe o campanie de acest tip, pentru ca am constatat chiar 
aici in apropiere vis a vis de Casa Alba sunt doua masini care par a fi parasiyte, desi au 
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numar, tot, dar din punct de vedere al modului in care arata, arata ca nu au mai fost 
folosite de doua-trei luni, cel putin si incet-incet, sa ne apucam de o campanie de acest 
tip, mai ales ca cei de la RAT au luat masini mai noi si ca au posibilitatea sa ridice 
chiar masini mari, gen Jeep, in situatii de acest gen si nu vom avea nici un fel de 
problema. 
     Legat de muzica, vreau sa va spun ca exista un proiect de hotarare initiat de un 
deputat PSD si unul PNL care au treaba cu muzica, proiect care este trecut de Camera 
Deputatilor si care a prevazut ca intre orele  18-21 toate posturile de televiziune sa dea 
muzica autohtona, produsa de artisti romani, de orice fel. E posibil ca legea de acum 
inainte sa-i oblige sa faca chestia asta. Re comandarile dvs. raman la latitudinea celor 
care administreaza astfel de posturi de televiziune.  
     Dl. Radu Marin Traian: 
     O singura chestiune vreau sa va aduc in atentie, in legatura cu o situatie tensionata la 
Caminul de Batrani. M-au sunat doi salariati de acolo, am citit si in presa ca s-a sinucis 
o batrana. Este o stare tensionata nu stiu din ce motive, ca vor fi aruncati pe drumuri o 
parte din batrani, ca va fi redus numarul de salariati. Am rugamintea ca executivul 
primariei sa vada despre ce este vorba si sa ajutam acei batrani sa-si traiasca batranetile 
linistite. Si asa sunt amarate. 
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Legat de Caminul de Batrani, doua lucruri sunt sigure. Pe de o parte in urma unui 
raport de control facut de cei de la Directia pentru Asistenta Sociala de la Bucuresti, s-a 
constatat ca exista un numar de 13 sau 15 persoane care nu sunt nici de pe raza 
municipiului Craiova nici din judetul Dolj, si s-a invederat ca acestia sa mearga in 
localitatile de domiciliu, iar legat de posibilitatea de a ramane a celorlalti, vreau sa va 
spun ca avem un proiect pe Planul Integrat de Dezvoltare care presupune reabilitarea 
integrala pe toate capitolele a intregii incinte si atunci cred ca pe o perioada de sase luni 
de zile, undeva in aprilie – mai, cei care ii au in paza pe acei  batrani, fiind rudele lor, 
vor trebui pe o perioada mai scurta sau mai lunga sa ii ia din acest camin, pentru ca se 
va lucra si la bucatarie, si la partea de depozitare alimente, inclusiv in birouri, va trebui 
sa le gasim si o locatie celor care lucreaza acolo, pentru a-si desfasura activitatea intr-o 
forma mai restransa pentru ca nu putem sa ratam acesti bani mai ales in conditiile in 
care cofinantarea este 50-50% si acest centru merita sa arate ca la carte.                 
 

 
                                                                              

 
          Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.11.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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