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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.09.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier este absent (dl. 
Rosculete). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa 
este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
        Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la actele 
adoptate în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 şi şedinţa extraordinară din data de 
20.09.2018. Au fost adoptate 29 de hotărâri, 28 au controlul de legalitate deja comunicat, 
1 singură hotărâre este fără control de legalitate. De asemenea, vă supun aprobării 
procesele-verbale ale celor două şedinţe enunţate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Silviu Ionuţ Dumitrache să prezideze lucrările şedinţei de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
          Încep prin a-i da cuvântul d-lui Primar. 
          Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Aş vrea în deschiderea şedinţei de astăzi să adresăm câteva cuvinte persoanelor 
dragi din viaţa noastră, pentru că nu există cineva să nu aibă lângă el o persoană vârstnică 
(un părinte, un bunic, un străbunic) şi ziua de 1 Octombrie, care este ziua internaţională a 
persoanelor vârstnice, nu neapărat că este o zi oficială, dar această sărbătoare a 
persoanelor vârstnice, cred că o avem fiecare în suflet şi fiecare purtăm respect faţă de tot 
ce înseamnă vârstă, pentru că lor le datorăm tot ce este frumos în viaţa noastră, lor le 
datorăm educaţia, lor le datorăm realizările pe care le avem fiecare şi pentru noi sunt 
recunoştinţă şi respect.  Îmi făcuseră colegii mei câteva vorbe în care trebuia să mă refer 
la persoanele vârstnice ca şi cum eu aş fi un tânăr, dar nu pot să fac lucrul acesta pentru 
că mă simt foarte apropiat, vârsta pe mine mă apropie mai mult de ei. În curând voi face 
parte din rândul lor, l-am rugat pe dl. Trifan să-mi păstreze şi mie un loc pe acolo că anii 
te duc într-un singur sens. Aveam şi o glumă în sensul acesta că sunt fericiţi cei care 
ajung să facă parte dintre membrii asociaţiilor vârstnicilor şi că este bine să ne dorim să 
ajungem membri în Asociaţia Persoanelor Vârstnice.  
 La nivel de municipiu, întreaga societate presupune oferirea de servicii sociale 
specifice, adaptate contextului social cultural în care trăiesc. Primăria Municipiului 
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Craiova a fost de fiecare dată în ultimii ani, alături de persoanele vârstnice, astfel 
programele sociale derulate de către Consiliul Local prin Direcţia de Asistenţă Socială, 
au ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice prin crearea condiţiilor 
necesare atingerii unui anumit grad de autonomie şi prin prevenirea marginalizării şi 
riscurilor sociale. Sprijinul acordat de către Direcţia de Asistenţă Socială Craiova 
persoanelor vârstnice, se concretizează prin oferirea de servicii sociale, prin acordarea de 
facilităţi tuturor categoriilor de persoane vârstnice şi în special celor care necesită 
protecţie socială, de la acordarea de ajutoare, indemnizaţii, tichete sociale până la 
oferirea de servicii de consiliere, de îngrijire la domiciliu, efectuarea de servicii sociale 
sau soluţionarea cazurilor de urgenţă socială. De asemenea, persoanele vârstnice din 
Craiova beneficiază şi de condiţii moderne de adăpost, servicii de înaltă calitate oferită 
de o altă instituţie a primăriei şi a consiliului ,local şi anume: Căminul pentru Persoane 
Vârstnice. În acest an, Primăria Craiova, cu acceptul dvs. a întregului consiliu, este şi mai 
aproape de cei trecuţi de prima tinereţe prin evenimente pe care le-am organizat special 
pentru aceştia în sâmbătă, 29 septembrie, când aşteptăm seniorii Craiovei la Centrul 
Multifuncţional, între orele 10 – 14 pentru a participa la diverse concursuri dedicate 
acestora, pentru ca după amiază, începând cu ora 18, să-i invităm la spectacolul de balet 
oferit de artiştii Operei Române din Craiova. Luni, pe 1 octombrie, Filarmonica Oltenia 
îşi deschide porţile şi pentru persoanele vârstnice la un concert special, iar respectul faţă 
de cei împovăraţi de ani stă scris în tradiţia poporului român. Este datoria noastră morală 
să transmitem mai departe Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice în care eu 
personal, alături de dvs., consiliul local, dorim să exprimăm cele mai sincere sentimente 
de recunoştinţă faţă de cei pe care îi avem lângă noi şi îi invit pe seniorii Craiovei să fie 
alături de noi în derularea proiectelor noastre, să ne sprijine şi să fie în continuare 
membri activi ai comunităţii. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Aş dori să mă alătur celor spuse aici de dl. Primar la adresa persoanelor vârstnice. 
În primul rând, noi toţi vom ajunge, dacă ne ajută Dumnezeu, să avem o vârstă a 
senectuţii, o vârstă a senioratului şi, a propos de acest lucru, mi se pare mai corect să le 
spunem seniori decât persoane vârstnice. Nu ştiu de ce sună aşa, un pic ciudat. Sigur că 
toţi avem în familie, dacă nu cumva suntem chiar noi, persoane trecute de o anumită 
vârstă. Lor le datorăm multe din existenţa noastră, le datorăm educaţia, le datorăm 
eforturile pe care le-au făcut cu creşterea şi asigurarea celor necesare traiului întregii 
familii, de-a lungul timpului, acum au devenit părinţi, bunici. Să le dorim multă sănătate 
în primul rând să trăiască mulţi ani şi sigur că mai pot încă sprijini tânăra generaţie 
continuând să educe copiii şi nepoţii. Le mulţumim încă o dată şi le dorim multă 
sănătate, la mulţi ani de ziua lor! Mulţumesc. 
 Dl. Comandor în rezervă Cococeanu Octavian – Preşedintele Asociaţiei 
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere filiana Dolj „Mihai Viteazul”: 
 Am onoarea să vă salut şi să mă prezint. Sunt comandorul Cococeanu Octavian – 
preşedintele Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Filiala Dolj „Mihai 
Viteazul” şi prin alianţă, preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice. Vă 
rog să-mi permiteţi să prezint cele şapte asociaţii din Craiova şi judeţul Dolj care compun 
acest Consiliu Judeţean al Persoanelor Vârstnice , 5 preşedinţi sunt în sală, iar ceilalţi 2 
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sunt dl. Trifan şi dl. Nistor de la Veteranii de război. Vă rog să-mi permiteţi să prezint un 
mesaj scurt, deşi el este mai lung dar l-am scurtat, cu ocazia zilei de 1 Octombrie. 
 În fiecare an la 1 Octombrie toate statele membre ONU, marchează prin diverse 
evenimente Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. Primul plan de acţiune privind 
ajutorarea persoanelor în vârstă a fost elaborat de ONU în 1982. Printr-o serie de 
rezoluţii ulterioare, Adunarea generală a ONU şi Consiliul Economic şi Social, au cerut 
guvernelor statelor membre Onu să elaboreze cu prioritate programe vizând sprijinirea 
persoanelor de vârsta a treia. În acest sens în cadrul Guvernului Statelor Lumii, au fost 
înfiinţate departamente specializate pe acest gen de probleme. În februarie 1991, ONU 
consacra ziua de 1 Octombrie ca zi internaţională a persoanelor în vârstă, iar câteva luni 
mai târziu pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
adopta Rezoluţia 46/1991 cu titlul „Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în 
vârstă” destinate a le permite să trăiască mai bine  în anii câştigaţi. 
 În România, problematica persoanelor vârstnice este în directă competenţă a 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin mai multe canale de intervenţie, 
cum este protecţia socială, prin asigurări sociale şi asistenţă socială şi susţinerea 
participării persoanelor vârstnice în societate şi în forţa de muncă, persoanelor fizice 
dependente, respectiv persoanelor care şi-au pierdut autonomia funcţională fizică, fie 
intelectuală, beneficiază conform Legii nr. 263/2010 privins sistemul unitar de pensii 
publice, de servicii sociale de îngrijire şi asistenţă acordate la domiciliu în centre de zi şi 
centre rezidenţiale, cămine pentru persoanele vârstnice. 
 La mulţi ani seniorilor noştri, multă sănătate şi ani binecuvântaţi alături de cei 
dragi! 
 Vă rog să-mi permiteţi, dl. primar, ca în numele Consiliului Judeţean al 
Persoanelor Vârstnice să vă înmânez o diplomă de onoare cu prilejul zilei de 1 
Octombrie, atât dvs. cât şi primăriei şi Consiliului Local şi sper ca şi în anii următori, cât 
veţi mai fi primar şi vă urăm să fiţi ani mai mulţi, să organizaţi ca şi în acest an, această 
zi pentru persoanele vârstnice. 
 De asemenea, aş vrea să mulţumesc conducerii RAADPFL, în special doameni 
directoare şi d-lui director, pentru promptitudinea cu care a răspuns solicitării 
persoanelor vârstnice ca la cmitirul Sineasca, pe latura de Est, să amenajeze o trecere 
pietonală pentru toate persoanele, ca să nu parcurgă distanţa de la poarta principală până 
în spatele Cimitirului Eroilor, unde îşi au mormintele.  
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Vă mulţumesc! Încă o dată felicitări şi să le mai cerem să finalizeze cât mai repede 
Clubul Pensionarilor la care se lucrează intens la ora aceasta.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 3512/20.09.2018, 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 27.09.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea 
sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova.  

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, 
destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din 
municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de 
excluziune socială. 

11.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 03.10.2018. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018.  

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 05.10.2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în anul 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare 
la depozitul ecologic Mofleni. 
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L., domnul Butari Mihai Vlad. 

21. Proiect de hotărâare privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului  S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L., domnul Maracine Alin. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Filarmonica 
„Oltenia”, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru municipiul Craiova, în anul 2018. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului 
european chinologic „International IRO Testing Event 2018”, în perioada 13-14 
septembrie 2018. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”, în vederea 
desfăşurării unor activităţi culturale cu ocazia Centenarului Marii Uniri. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se 
pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale destinate 
închirierii. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de acces 
la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova. 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea 
obiectivelor: Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa 
Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi 
Târgul Municipal Craiova. 

31.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Brazda lui Novac, str.col.Scarlat Demetriade, nr.2, bl.G7. 
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32.Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93. 

33.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Star Trafic S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, bl.14 C. 

34.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Patiseria Sport  S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, bloc A22. 

35.Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Dimitrie Gerota, nr.7.  

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin încredinţare directă, către 
Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova. 

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Gării din municipiul 
Craiova. 

38.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.200/2017 referitoare la modificarea contractului de concesiune 
nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion. 

39.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.  

40.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova.  

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod rutier peste calea ferată 
Drum Melineşti”. 

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova” si a 
cheltuielilor aferente, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 
3-Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi 
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de 
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi 
realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit 
Elena Farago, inclusiv Creşa nr.8”. 

44. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de 
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi 
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realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit 
Floare Albastră, inclusiv Creşa nr.3”. 

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de 
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi 
realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit 
Piticot, inclusiv Creşa nr.5”. 

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie 
aplicabile transportului public cu AUTOBUZELE, în municipiul Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei gazelor 
cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie aplicabile transportului 
public cu TRAMVAIELE, în municipiul Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
introducere în intravilan şi reglementare urbanistică, în vederea construirii 
Spitalului Regional de Urgenţă Craiova, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 162 şi 164. 

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea indicilor urbanistici,  în vederea construirii de locuinţe colective, cu 
regim de înălţime P+4+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
bd.Dacia, nr.107B. 

50. Raport cu privire la participarea dlui. Adrian Cosman, Viceprimar al Municipiului 
Craiova, la Forumul Economic Eleno-Român, desfăşurat la Salonic, în perioada 
10-12 septembrie 2018. 

51. Întrebări şi interpelări. 
 
 
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru ? Votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 

     În urma supunerii la vot, ordinea de zi va deveni următoarea: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe 
anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă 
desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova.  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, 
destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din 
municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de 
excluziune socială. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 03.10.2018. 

12.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018.  

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 05.10.2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în anul 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare 
la depozitul ecologic Mofleni. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L., domnul Butari Mihai Vlad. 

21. Proiect de hotărâare privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului  S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L., domnul Maracine Alin. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Filarmonica 
„Oltenia”, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru municipiul Craiova, în anul 2018. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului european 
chinologic „International IRO Testing Event 2018”, în perioada 13-14 septembrie 
2018. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”, în vederea 
desfăşurării unor activităţi culturale cu ocazia Centenarului Marii Uniri. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot 
aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale destinate 
închirierii. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de acces 
la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea 
obiectivelor: Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda 
lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul 
Municipal Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Brazda lui Novac, str.col.Scarlat Demetriade, nr.2, bl.G7. 

32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93. 

33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Star Trafic S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, bl.14 C. 

34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. Patiseria Sport  S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, bloc A22. 

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str. Dimitrie Gerota, nr.7.  
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin încredinţare directă, către 
Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa Gării din municipiul 
Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.200/2017 referitoare la modificarea contractului de concesiune 
nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.  

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova.  

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod rutier peste calea ferată 
Drum Melineşti”. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova” si a 
cheltuielilor aferente, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei şi 
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de 
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi 
realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit 
Elena Farago, inclusiv Creşa nr.8”. 

44. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de 
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi 
realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit 
Floare Albastră, inclusiv Creşa nr.3”. 

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de 
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi 
realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit 
Piticot, inclusiv Creşa nr.5”. 

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie 
aplicabile transportului public cu AUTOBUZELE, în municipiul Craiova. 
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47. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei gazelor 
cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie aplicabile transportului 
public cu TRAMVAIELE, în municipiul Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
introducere în intravilan şi reglementare urbanistică, în vederea construirii Spitalului 
Regional de Urgenţă Craiova, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 18, Parcelele 162 şi 164. 

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea indicilor urbanistici,  în vederea construirii de locuinţe colective, cu 
regim de înălţime P+4+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
bd.Dacia, nr.107B. 

50. Raport cu privire la participarea dlui. Adrian Cosman, Viceprimar al Municipiului 
Craiova, la Forumul Economic Eleno-Român, desfăşurat la Salonic, în perioada 10-
12 septembrie 2018. 

51. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct legat de bugetul municipiului Craiova, se diminuează sumele alocate 

iniţial unor obiective de investiţii. Acest lucru nu este de bine pentru municipiul Craiova. 
Sunt vreo zece obiective de investiţii la care se diminuează cu nişte sume. Mi-au atras 
atenţia în mod deosebit, două obiective şi aş vrea să le dezvolt un pic. Este vorba de 
Planul de Urbanism General. Încet, încet, după vreo zece ani de consiliu local, de 
consilier local, încep să cred că nu se doreşte ca în municipiul Craiova să existe acest 
Plan General de Urbanism. Un oraş nu se poate dezvolta fără să aibă la bază un plan de 
urbanism general. Experienţele le putem găsi în jurul nostru. La Cluj, la Timişoara, nu 
mai reluăm aceste exemple.  

Al doilea obiectiv: Colegiul Carol I. Privind Colegiul Carol, consider că el trebuie 
preluat de la Compania Naţională de Investiţii, iar pe bugetul din anul 2019 să-l 
reabilităm pe banii noştri, pe banii municipiului Craiova, pentru că am încercat de atâţia 
ani toate variantele: şi pe fonduri europene şi prin Compania Naţională de Investiţii, 
poate nici nu este corect să ne reabiliteze nouă emblema şcolii craiovene, să ne-o 
reabiliteze altcineva. Ne-o reabilităm noi, eu cred că bugetul Craiovei poate să ducă acest 
obiectiv de investiţii. Nu cred că sunt nişte sume foarte mari care să ne depăşească şi 
poate chiar ne facem de râs cu acest colegiu dacă mai continuă situaţia de acum. Să 
aşteptăm cu optimism să ne facă Compania Naţională de Investiţii stadionul de atletism, 
cartierul chinezesc, dar Colegiul Carol să ni-l facem noi. Este părerea mea, vă rog s-o 
analizaţi, vă mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vreau să specific câteva lucruri şi în special legate de Liceul Carol. În cursul zilei 

de marţi am avut vizita conducerii Companiei Naţionale de Investiţii în Craiova, legat de 
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problemele care sunt de remediat la stadionul de fotbal şi am avut discuţii în continuare 
despre Liceul Carol care este prins alături de alte două clădiri de operă din ţară, Împreună 
cu Opera Română, în programul guvernamental de reconsolidare şi consolidare a acestor 
clădiri. Deci acolo, numai dacă ne gândim noi că ar trebui să renunţăm la acest proiect şi 
să-l mfacem noi, dar revin şi vă aduc aminte. Atunci când noi l-am urcat pe SEAP şi am 
încercat să facem licitaţia, am făcut licitaţia de două ori, nu s-a prezentat nimeni şi aveam 
o valoare a proiectului de aproximativ 5 milioane de euro. Acum vorbim de proiectul cu 
Opera Română cu consolidarea de aproximativ 20 milioane de euro. Nu putem noi să ne 
permitem din bugetul local să facem clădirea aceasta. Ea este pe drumul cel drept, a fost 
adjudecată zilele acestea licitaţia de actualizare a studiului de fezabilitate. Vorbeam cu 
Compania Naţională de Investiţii şi îmi spuneau domnii că ei au un mare ritm acum 
stadioanele din Bucureşti pentru Euro 2020 şi una din probleme este o escaladare, am 
mai spus-o şi în alte şedinţe, este o escaladare extraordinară a preţurilor în construcţii, 
legate în special de manoperă şi de creşterea salariului  constructorilor. Motiv pentru care 
studii de fezabilitate întocmite la sfârşitul anuklui trecut, scoase la licitaţie, nu au clienţi, 
nu se prezintă nimeni pentru că preţurile au evoluat foarte foarte mult de la începutul 
anului şi până acum. Şi este cel mai mare risc în momentul în care scoţi la licitaţie o 
execuţie să ai preţurile incorecte. De aceea s-a preferat de către Compania Naţională de 
Investiţii ca studiul de fezabilitate pe care îl aveam noi cred că din 2014, dacă nu mă 
înşel să fie întâi actualizat, adică adus în preţurile la zi şi de abia după aceea scoase la 
licitaţie. Procedura lor este în felul următor: în momentul în care se semnează contractul 
şi părerea mea este că dacă nu s-a semnat, săptămâna viitoare se va semna contractul de 
actualizare. Este o perioadă care este stabilită în caietul de sarcini în 30 sau 45 de zile 
pentru reactualizare, după care ei vor scoate la licitaţie proiectare plus execuţie.  Deci ei 
nu scot separat. Deci oricum drumul lor este mult mai scurt decât al nostru. Avem totuşi 
experienţa şi modul în care s-a lucrat la stadionul de fotbal şi exceptâtn micile probleme 
care sunt aproape inerente şi peste tot apar, eu cred că nu avem ce să comentăm.  

În privinţa PUG-ului, ştiţi bine că am luat taurul de coarne încă din mandatul 
doamnei Lia Olguţa Vasilescu şi am făcut studiul de fezabilitate pentru PUG. Dar cred că 
are aceeaşi problemă pentru că a fost scos de două ori la licitaţie, prima dată a fost scos 
în primăvara acestui an, s-a derulat licitaţia, nimeni nu s-a arătat interesat. A fost 
perioada de iulie august când cei de la urbanism au solicitat să nu fie scos atunci pentru 
că marea majoritate a proiectanţilor sunt în concedii şi s-ar putea din nou să nu fie 
interesaţi şi a fost reluată licitaţia, dar dacă nu mă înşel vreau să-mi confirme d-na Nuţă 
dacă a fost din nou pus pe SEAP la sfârşitul lunii trecute. În luna octombrie este 
depunerea, auziţi. Dacă nici de data asta nu vom avea persoane interesate, părerea mea 
este că va trebui din nou să facem o actualizare a preţului la zi că ceva nu este în ordine, 
dar lucru cert că suntem pe drumul acesta şi nu avem cum să dăm înapoi, este obligatoriu 
ca oraşul Craiova să aibă un PUG. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-464.212,00 mii lei (405.731,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 58.481,00 mii lei -veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-465.982,00 mii lei (405.731,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 60.251,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-49 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, conform anexei 
nr.50 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, 
conform anexei nr.51 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiţii 2018 rectificat, conform anexei nr.52 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2018. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi 
Direcţia de Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018. 
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 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-69.821,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

68.846,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 975,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-70.376,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 69.401,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 975,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.36/2018. 
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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 24 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Godinel). 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2018. 
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 Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2018, după 
cum urmează: 
a) total venituri-141.892,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 140.427,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.465,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli-141.892,00mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 140.427,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.465,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se  modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2018. 

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. 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 
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 2018, după cum urmează: 
1. total venituri-123.801,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

120.318,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.483,00 mii 
lei); 
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2. total cheltuieli-129.082,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 125.599,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.483,00 
mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.35/2018. 

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. 

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să felicit întâi Primăria Craiova pentru că a alocat un buget aşa de mare 

sportului craiovean, echipelor de handbal, volei, baschet şi box care sunt la clubul SCM 
Craiova. În schimb noi, liberalii, nu cred că putem fi de acord cu împărţirea acestui buget 
între secţiile de sport care figurează acolo. Nu pot să accept ca un club care trebuie să 
aibă organizator de competiţie, care să aibă un sector de marketing foarte puternic, unde 
trebuie să adune lângă aceste echipe sponsori, să-i trateze cu atâta distrugere efectiv. Am 
foarte mulţi care au venit şi au spus că nu mai au ce căuta lângă aceste echipe întrucât nu 
sunt respectaţi, întrucât li se cuvine totul. Cred că la echipa de handbal fete care a avut o 
performanţă extraordinară şi care foarte puţini ştiu ceea ce s-a întâmplat în premieră în 
România, câştigarea cupei EHF în Europa, nu cred că vreo echipă din România în 
următorii ani va putea să mai câştige această cupă şi cred că meritau mult mai mult 
aceste fete. Au plecat din echipă 7 jucătoare şi s-au făcut contracte pentru 5 din cauza 
managementului defectuos al directorului şi inspectorului şef. Am înţeles că în comisia 
de negociere se află cei doi. La nicio secţie nu există antrenorul pus la negocieri, ceea ce 
nu mi se pare nici corect, nici clar. Niciunde nu se întâmplă asta şi aş vrea să vă rog 
frumos să-mi spuneţi şi mie dl. primar, cum este posibil ca la secţia de baschet să existe 
patru antrenori, să existe un buget de 50 mii euro pe lună, 500 mii numai salarii pe an în 
condiţiile în care nu au decât de trei ani locurile 7 şi 8, anul trecut au avut patru antrenori 
coordonatori, au avut trei maseori şi încă un preparator fizic şi au luat locul 8. În loc să 
dăm la secţiile care merită, la handbal de ce nu s-au luat jucătoare să ajungem în 
Champions League pentru că acolo ne-am dorit să ajungem. Am văzut că la mişto s-au 
adus aceste cupe aici să ne demonstreze că există cupele câştigate de fetele care au 
alergat şi care chiar şi-au dat sufletul şi băieţii de la volei care au adus şi ei, au fost 
campioni tot în premieră în ultimii ani, naţional. Şi lor le mulţumesc şi eu şi toţi care 
suntem aici, dar nu se poate să nu se prezinte nicio jucătoare, niciun jucător de către club. 
Ce este ascunzişul ăsta pe banii craiovenilor? Noi ce vrem să demonstrăm, de fapt, că noi 
acolo avem totul ascuns şi nu există decât ei? Este moşia lor? Totuşi craiovenii merg la 
sală şi îi susţin pe aceşti sportivi cu mare drag şi le doresc în continuare să vină şi să 
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încerce să nu plece de lângă aceste echipe minunate. Eu vă mulţumesc dar trebuie să luaţi 
măsuri pentru că locul nostru era în Champions League şi Sala Polivalentă să fie 
arhiplină. Vă mulţumesc, dl. primar. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar. Eu sunt primarul municipiului Craiova, 

nu sunt nici antrenor, nici preşedintele clubului sportiv, chiar dacă experienţa mea 
sportivă este mult mai mare decât a oricui din sală. Eu am fost membru al lotului naţional 
şi niciodată nu mi-am afirmat calităţile şi veleităţile sportive, pentru că atunci când 
manageriezi ceva, consider că în momentul în care i-ai dat cuiva mandatul să 
managerieze, nu faci decât să îl judeci la sfârşit în funcţie de rezultate. Eu vreau să vă 
spun un singur lucru şi cu asta am încehiat discuţia. Dacă aveţi orice altă problemă, vă 
rog să solicitaţi, la momentul când se va reface consiliul de administraţie, să reintraţi în 
consiliul de administraţie al clubului, ca să puteţi să aveţi controlul asupra a tot ce se 
întâmplă acolo. Nu ştiu de ce v-aţi retras ca să-mi reproşaţi mie că nu ştiu ce se întâmplă 
prin club. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Toate achiziţiile de jucători, au la bază 
solicitarea antrenorilor. Niciodată nu m-am băgat eu sau vreo persoană din conducerea 
primăriei sau a consiliului local, în achiziţia de jucători sau orice altă problemă legată de 
construirea echipei. Este atributul antrenorului să-şi facă echipa. Antrenorul nu este 
judecat decât de noi toţi la sfârşitul campionatului în funcţie de locul pe care l-a avut. 
Întotdeauna eu am solicitat o singură situaţie de la club la sfârşitul anului, locul pe care 
se află fiecare echipă în campionatul sportiv şi locul pe care se află într-un top al 
finanţărilor echipelor din zona respectivă. Asta a fost singura problemă care m-a 
interesat. Stă mai bine din punct de vedere sportiv înseamnă că lucrurile sunt ok. Nu stă 
mai bine, din momentul ăla putem să cerem demisia oricui, dar a mă implica în 
activitatea managerială a unor echipe, eu n-o să fac niciodată acest lucru.  

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

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 

a)  total venituri-13.809,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-13.809,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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.38/2018. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2018. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
- Total venituri – 11.550,00 mii lei (secţiunea de funcţionare); 
- Total cheltuieli – 11.550,00 mii lei (secţiunea de funcţionare), 

             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.39/2018. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice 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 aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 

cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2018. 
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 din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2018, 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.40/2018. 

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 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ungureanu).  
 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
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 general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri-800.976,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli-808.588,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2018. 

  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 24 voturi pentru şi 

2 abţineri (Ungureanu, Vasile).  
 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea 

sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova.  
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 normele financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul 

Sport Club Municipal Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.95/2018 şi nr.198/2018. 

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

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

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social 
„Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în 
situaţii de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi 
combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.487/2017, după cum urmează:  
1. art. 2 lit. c) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, 
după caz, din pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate, sunt până la 640 
lei/lună, inclusiv”; 

2. pct.1 lit. c) din anexă se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, 
după caz, din pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate, sunt până la 640 
lei/lună, inclusiv”; 
3. la pct.4 din anexa se adaugă pct. 4.31 care va avea următorul conţinut: 
„În situaţia în care suma rezultată din luarea în evidenţă a cererilor care 
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îndeplinesc criteriile de acordare depăşeşte bugetul aprobat cu această destinaţie, 
criteriul de departajare pentru acordarea tichetelor sociale, va fi numărul de 
înregistrare al cererii, în ordine cronologică.”; 
4. pct. 7 lit. a) din anexă se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Propune perioadele în care solicitanţii depun dosarele şi se acordă tichetele 
sociale, cu încadrarea în numărul de tranşe stabilit prin prezenta hotărâre, emiţând 
un comunicat în acest sens, care se aduce la cunoştinţă publică, prin mijloacele de 
informare în masă şi prin afişarea pe pagina de internet a instituţiei şi a autorităţii 
locale”; 
5. Anexa nr. 1 - cerere şi Anexa nr. 2 - declaraţie pe propria răspundere la 
anexă se modifică, potrivit anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
6. se înlocuieşte denumirea „Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova”, cu „Direcţia de Asistenţă Socială Craiova”, în cuprinsul 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017.      

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia de 
Asistenţă Socială  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 mandatarea reprezentantului Municipiului 

Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., din data de 03.10.2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 

Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 03.10.2018, ora 13,00, ordinea de zi referitoare la rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2018. 

     Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela şi S.C. 
Salubritate  Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentr5u 

şi 2 abţineri (Sirop, Cosman).  
 

 
12.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
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La punctul 12 mandatăm reprezentantul consiliului local să voteze în Adunarea 
Generală a Acţionarilor de la Compania de Apă. Noi vom vota pentru acest proiect, însă 
trebuie să subliniem faptul că prin acest proiect de hotărâre aprobăm, să zicem, creşterea 
veniturilor, cât şi creşterea unor cheltuieli la Compania de Apă. Este important să 
înţeleagă toată lumea cum cresc aceste venituri pentru că o să ajungem din nou şi la 
membrii consiliului de administraţie de la Compania de Apă care îşi vor da prime, sau 
mai bine zis, le vom acorda noi prime datorită faptului că a crescut cifra de afaceri. La 
Compania de Apă cifra de afaceri nu creşte datorită unui management bun şi vă spun, în 
cazul de faţă, veniturile cresc cu 2,6 milioane nu datorită unui management bun, 
profesionist al unui consiliu de administraţie capabil, ci uitaţi ce reprezintă: 12 mii lei din 
nişte chirii, 500 mii lei din facturile pe apă pluvială pentru că a plouat mai mult decât s-a 
preconizat şi 2,1 milioane lei penalităţi de facturare. Adică cifra de afaceri a Companiei 
de Apă creşte cu aproximativ 2,6 milioane şi vreau să subliniez faptul că nu creşte 
datorită unui management profesionist, ci creşte datorită faptului că această Companie de 
Apă, şi asta este altă discuţie, are de încasat peste 50 milioane lei neîncasaţi, la care 2,1 
milioanr reprezintă penalităţi. Vreau să ştiu de ce nu se încasează acei bani şi ce creanţe 
avem, de ce nu se încasează, şi de ce tot timpul se pun penalităţi, penalităţi, astfel încât să 
crească cifra de afaceri. Deci repet, creşte într-adevăr, cifra de afaceri, dar nu creşte 
datorită unui management bun. Creştze datorită măririlor de preţ, creşte datorită faptului 
că plouă mai mult în Craiova şi facturăm mai mult cetăţenii pentru apa pluvială şi creşte 
pentru că punem penalităţi la nişte datornici. Creşterea acestor venituri, suma ce 
reprezintă această creştere este cam profitul companiei sau jumătate din el. Trag un 
semnal de alarmă către conducerea acestei companii şi consiliul de administraţie la 
această companie, să-şi eficientizeze munca şi să se reducă cheltuielile, să genereze 
profituri nu doar din penalităţi şi din faptul că plouă mai mult, pentru că vor veni, la fel 
cum avem astăzi în consiliul de administraţie de la RAADPFL să-şi acorde cele 6 
indemnizaţii lunare pe an ca bonus pentru că a crescut cifra de afaceri. Vreau să le 
acordăm aceste bonusuri pentru că au crescut cifra de afaceri prin muncă, prin 
inteligenţă, prin soluţii luate aşa cum trebuie, nu pentru că se măreşte tariful sau sunt 
penalităţi.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Aveţi dreptate, dar parţial, pentru că în ultimul timp echipa care este la ora aceasta 

la Compania de Apă, chiar face eforturi foarte mari în lărgirea ariei de facturare din oraş. 
Faptul că atât legea bugetului cât şi obiectivele din managementul lor şi din ceea ce face 
firma care realizează obiectivele pe Legea 109 se referă la venituri, asta este o altă 
problemă, dar poate că ar trebui evaluaţi managerii pe încasări nu pe venituri, pentru că şi 
veniturile sunt teoretice, adică sunt penalităţi, dar începând de la a le factura şi până la a 
le încasa, este cale lungă. Deci probabil că în evaluare acolo, ar trebui să ţină cont firma 
de evaluare de aceste criterii. În schimb, în ceea ce discutăm noi acum de buget, 
veniturile sunt cele care sunt calculate conform legii bugetului. Deci încă o dată vă spun, 
din punct de vedere al managementului, echipa de la ora aceasta face eforturi foarte mari 
de rentabilizare a activităţii lor şi sper ca ea să fie evaluată la sfârşitul anului, în 
momentul când vom trage linie pentru că ştiu că se zbat în a rentabiliza cât mai mult 
activitatea.  
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Dl. Consilier Local Vasile: 
Mă scuzaţi că intervin, dl. primar. Am uitat să vă spun, vă rog să le atrageţi atenţia 

să participe la şedinţele de comisie ale consiliului local. Nu a fost nimeni de la Compania 
de Apă.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Neapărat cineva pe partea pe care este punctul de pe ordinea de zi, să vină de 

fiecare dată, vă rog foarte mult.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018, ora 
13,00, ordinea de zi privind aprobarea rectificării bugetului de venituri  şi 
cheltuieli al S.C. Compania de Apă ”Oltenia” S.A., pe anul 2018. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.49/2018. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna. Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 02.10.2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
02.10.2018, ora 14,00, ordinea de zi prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018, se mandatează dl.Glăvan 
Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin 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. 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 
05.10.2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Mandatăm reprezentantul consiliului local să voteze în Asociaţia Salubris, mai 

exact tarifele stabilite de Salubritate pentru Primăria Craiova. Vă spun că am studiat 
aceste tarife, mi se par destul de umflate şi nu sunt de acord cu ele, în sensul în care 
atunci când stabileşti tariful pentru ora de funcţionare a unei maşini nou nouţe au 20 lei 
fătă TVA pe oră reparaţiile şi lucrează de la 6 dimineaţa la ora 22. Deci ne costă 
aproximativ 80 euro pe zi reparaţiile la o maşină nouă. Asta înseamnă undeva la 3000 
euro pe lună reparaţii la o maşină nouă. Chiar dacă este media, şi înţeleg că sunt şi maşini 
mai vechi şi se percep aceste tarife, nu este normal ca media să fie de aproape 120 
milioane lei vechi reparaţii la fiecare maşină pe lună. Şi sunt mai multe. Dacă mă 
întrebaţi pe mine, mi se par destul de mari şi în consecinţă, fiind atent cu banii 
craiovenilor, nu pot să votez asemenea tarife. Vă mulţumesc.  

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

  Art.1. Se aprobă tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna. Alina Maria Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

           a) aprobarea  tarifelor pentru activităţile serviciului  de salubrizare, potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

    b) modificarea, prin completare cu tarifele aprobate la lit.a, a Anexei nr.14 
„tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă  a Contractului de delegare 
nr.1/29.03.2013, prin act adiţional; 

    c) aprobarea actului adiţional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii 
nr.1/29.03.2013 pentru  unele activităţi ale serviciului de salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei „Salubris Dolj”. 

    Art.3. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.2 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013. 
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  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) şi 2 abţineri (Sirop, 
Cosman).  
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari 
şi nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
în anul 2017. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Am ajuns din nou în situaţia în care aprobăm sau nu ca membrii consiliului de 

administraţie ai RAADPFL să primească bonus pe lângă indemnizaţia lunară, încă şase 
indemnizaţii. Sigur că legea ne permite să dăm, la fel cum ne permite să nu dăm. Sigur că 
ne permite să dăm 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 indemnizaţii. Noi alegem să le dăm maxim. În 
contractul de management scrie că până la 6 indemnizaţii şi trebuie să ştie toţi craiovenii 
că aceşti indicatori de performanţă, deci ca să se înţeleagă – membrii consiliului de 
administraţie de la RAADPFL, pe lângă faptul că ei câştigă dublu sau chiar şi mai mult 
decât câştigă un consilier local, cu o mai mare responsabilitate, o dată pe an primesc încă 
şase indemnizaţii pentru că-şi îndeplinesc indicii de performanţă şi indicii de performanţă 
sunt ceva de genul: crearea unui site, l-am făcut, crearea unei comisii, am făcut-o. În 
schimb, ceea ce este cel mai important, este faptul că aceşti membri în consiliul de 
administraţie nu şi-au îndeplinit 100% indicatorii de performanţă. În contractul dânşilor 
spune că dacă îndeplinesc 100% indicatorii, pot primi până la şase indemnizaţii. Aceasta 
este componenta variabilă, de la 1 la 6 indemnizaţii. Nu scrie nici unde că dacă 
îndeplinesc 3% primesc 3% din numărul maxim de indemnizaţii sau dacă fac 90%. Nu 
scrie negru pe alb. Aţi îndeplinit 100% indicatorii, vă dăm bonus. În cazul de faţă nu s-au 
îndeplinit indicatorii, şi aici mă refer la poate cea mai gravă situaţie, şi anume, 
recuperarea creanţelor. La fel ca şi la Compania de Apă, cum am discutat mai devreme, 
şi RAADPFL are de recuperat creanţe care sunt de ordinul milioanelor. Nu se 
recuperează aceste creanţe, totuşi dânşii primesc bonus. Primesc bonus, deşi nu-şi 
îndeplinesc indicatorii de performanţă. Ne cam batem joc puţin de banii craiovenilor. 
Pentru orice craiovean, 100 milioane lei vechi, despre net vorbesc, aproape cât ia această 
primă, este o sumă pentru care poate muncesc şi un an de zile. Sunt de acord să 
remunerăm managerii care fac performanţă, dar oamenii care nu-şi îndeplinesc criteriile, 
indicatorii de performanţă, nu putem să-i bonusăm. Şi aşa, dacă mă întrebaţi pe mine şi 
uitându-ne pe indicatorii de performanţă, şi indemnizaţia lunară este exorbitantă. Pentru 
o şedinţă pe lună două mii şi ceva de lei sunt bani. Sunt bani pentru care craiovenii 
muncesc. Şi craiovenii muncesc pentru ca să ne plătească nouă taxe. Ori nu le dăm 
pentru că nu şi-au îndeplinit indicatorii 100% cum scrie în contract, ori haideţi să le dăm 
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doar o indemnizaţie bonus, de ce să le dăm şase? Haideţi să strângem puţin cureaua şi să 
fim mult mai responsabili cu banii craiovenilor. Dacă greşesc cu ceva, vă rog să mă 
contraziceţi argumentat. De ce dăm maxim şase indemnizaţii, şi, în primul rând, de ce 
dăm dacă nu şi-au îndeplinit 100% indicatorii, conform contractului. Acest bonus poate 
fi variabil, între 1 şi 6, nu variabil că am îndeplinit 3% sau 90% sau 100%. Nu. Acolo 
scrie negru pe alb: în cazul în care se îndeplinesc 100% indicatorii, eşti bonusat. 
Discuţiile sunt mai multe, dar cred că aţi înţeles. Pe lângă faptul că m-am uitat peste CV-
uri şi nu este nimeni specialist în horticultură, în management de instituţii publice sau în 
construcţii. Sunt oameni care lucrează în domeniul Horeca, pe la hoteluri, pe la baruri. 
Nu am nimic cu nicio meserie, dar hai să eficientizăm, hai să avem puţină grijă de banii 
craiovenilor. Mulţumesc frumos.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vis a vis de modul de calcul şi de stabilire, o să-l rog pe dl. Glăvan, directorul 

executiv, de la Direcţia Servicii Publice, să ne explice cum se calculează. Din 
informaţiile mele, calculele sunt corecte, sunt făcute de către o firmă de evaluare 
specializată, aleasă printr-o licitaţie. Ceea ce pot eu să spun, că am verificat şi eu în mare, 
pentru că anumite reproşuri la activitatea fiecărei regii şi companii am şi eu în 
permanenţă şi destul de multe, dar am văzut acolo şi m-am uitat acolo unde sunt 
indicatorii realizaţi 100% şi am văzut şi unde nu sunt realizaţi 100% şi pot să spun că la 
recuperarea creanţelor, la scăderea creanţelor din piaţă, au avut un target de reducere a 
soldului cu 20% şi l-au redus doar cu 16%, deci reducerea a fost de 16% în loc de 20%, 
dar a fost. De aici încolo, felul cum se calculează, dacă este cu regula de 3 simplă sau 
este altă formulă cum au calculat cei de la firma de audit aceste performanţe, îl rog pe 
Alin Glăvan să ne spună. 

Dl. Director Glăvan: 
Aşa cum v-am explicat şi în comisie, vreau să vă aduc la cunoştinţă că potrivit art. 

23 din HG 722/2016, modalitatea de calcul şi de acordare a componentei variabile, se 
aprobă în condiţiile legii şi se concretizează în anexa la contractul de mandat. Prin 
Hotărârea 507/2017 a consiliului local al municipiului Craiova, s-a modificat art. 9 din 
contractul de mandat şi acesta are următorul conţinut: „pentru activitatea desfăşurată de 
mandatar în temeiul prezentului contract, acesta va primi o remuneraţie compusă dintr-o 
indemnizaţie fixă lunară în sumă de 2737 lei calculată la nivel de ramură, stabilită de 
autoritatea publică tutelară şi o componentă variabilă sub forma unei sume anuale egală 
cu procentul atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă”. Scrie în anexa la HCL 
507/2017. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Am înţeles. Ceea ce pot eu să vă promit este ca de aici încolo toate obiectivele din 

mandatele fiecărei persoane care este remunerată după obiective, le vom face mult mai 
exigent şi asta este o realitate. Obiectivele trebuie să fie reale şi trebuie să fie ceva mai 
exigente în ideea atingerii performanţei. 

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

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi de membrii 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
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Public şi Fondului Locativ Craiova, în anul 2017, în procent de 98,22%, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă acordarea, pentru toţi membrii Consiliului de Administraţie al  Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
componentei variabile din contractul de mandat, calculată astfel:  

2 737 lei x 6=16 422 lei x 98,22%=16 129,69 lei brut. 
  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).  
 
 

16. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de majorare a tarifului de 
depozitare la depozitul ecologic Mofleni. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se respinge cererea de majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic 

Mofleni, cu suma prevăzută în Proiectul privind estimarea costurilor de închidere 
şi monitorizare postînchidere a depozitului. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. Eco Sud S.A. 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 
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 organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018,  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.344/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 
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 organigramei și statului de funcţii ale Ansamblului 

Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2018, 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.99/2018. 

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

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din 
municipiul Craiova. 
Dl. Preşedinte: 
La acest punct, trebuie să faceţi propuneri.  
Dl. Consilier Local Mihai Marius: 
Propun să se revină la formula iniţială de repartizare, respectiv: Liceul Matei 

Basarab – Mihai Marius, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Pomană Gheorghe, 
Colegiul Tehnologic Costin Neniţescu – Radu Marin Traian, Liceul Traian Vuia – Sirop 
Flavius, Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu – Voicu Dorel, Liceul Charles 
Laugier – Calotă Firmilian, Liceul Tehnologic Auto – Vasile Marian, Colegiul Tehnic 
Energetic Craiova – Ungureanu Adriana, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Craiova – Costin Alexandru, Liceul Tehnologic George Bibescu – Dumitrache Ionuţ, 
Colegiul Ştefan Odobleja – Dindirică Lucian, Liceul Tehnologic Adventist – Nicoli 
Marin, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul – Predescu Bianca, Liceul 
Tehnologic CFR – Marinescu Radu, Centrul Judeţean de Excelenţă – Beţiu Alexandru şi 
Otovescu Dumitru.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Având în vedere proceduralegală în sensul că nu se votează secret şi cu buletin, vă 

propun să-i votăm în bloc, având în vedere că au mai avut această componenţă citită 
anterior. Supuneţi la vot, dl. Preşedinte. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot această modalitate de vot. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 

voturi.  
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu componenţa prezentată. Cine 

este pentru 
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Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, conform anexelor nr.1 
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj 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 aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L., domnul Butari Mihai 
Vlad. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării administratorului S.C Salubritate  Craiova 

S.R.L., dl. Butari Mihai Vlad, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi dl. Butari Mihai Vlad 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Sirop, Cosman).  
  
 

21. Proiect de hotărâare privind aprobarea rezultatului final al evaluării 
administratorului  S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L., domnul Maracine 
Alin. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării administratorului S.C Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., dl. Mărăcine Alin Mădălin, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi dl. Mărăcine Alin 
Mădălin 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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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Filarmonica 
„Oltenia”, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare. 
D-na Consilier Local Ungureanu Adriana: 
La Filarmonica din Craiova cu un buget de două milioane cinci sute patruzeci şi 

patru de mii de euro, nu avem jurist. Am ajuns în halul în care noi trebuie să aprobăm 
achiziţionarea serviciilor de avocatură în valoare de şapte mii de lei că aşa vrea dl. 
manager, trezindu-se pe moşia lui, inclusiv la Jazz festival, s-a urcat pe scenă în 12 
septembrie şi a început să exaspereze tot publicul care era acolo, lăudându-se cum a dat 
concurs, cum a dat afară oameni, cum face el legea acolo şi nimeni din Primăria Craiova 
nu-şi permite să-i zică nimic, îl lasă să facă ce vrea el: vrea avocat, vrea asistenţă 
medicală, ce vrea el. Banii sunt ai craiovenilor. Ne permitem să dăm acestui om pe mână 
două milioane cinci sute patruzeci şi patru de mii de euro, din banii craiovenilor, munciţi, 
nu în bătaie de joc aruncaţi pe stradă aşa, ia şi tu de aici, să cânţi şi tu aici zece ore. 
Vreau să vă rog frumos să luaţi măsuri cu acest om care deraiază, care pe toată lumea 
exasperează, şi nimeni nu-i zice nimic. Până când o să suportaţi, dl. primar, ca acest om, 
având angajaţi jurist consult, având şef serviciu jurist, să angajeze o casă de avocatură să-
l reprezinte în procesele lui. Un singur proces are, de fapt. Nici nu ştiu nici eu bine 
despre ce este vorba şi câte procese are domnul acesta minunat, cel mai bun manager pe 
care l-a avut Filarmonica şi pe care îl ţine în braţe toată lumea. Vă mulţumesc frumos. 

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

Art.1. Se aprobă achiziţionarea, de către Filarmonica ”Oltenia” Craiova, de servicii 
juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, cu încadrarea în bugetul 
propriu de venituri şi cheltuieli. 

Art.2. Se împuterniceşte dl.Zamfir Gabriel, manager al Filarmonicii „Oltenia” Craiova 
să efectueze demersurile procedurale, în vederea perfectării contractului de 
achiziţionare a serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere 
(Predescu).  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2018. 
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 de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, 

în anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.147/2017. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă 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 aprobarea încheierii contractului de parteneriat 
între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii 
evenimentului european chinologic „International IRO Testing Event 2018”, 
în perioada 13-14 septembrie 2018. 
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 participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociaţiei 

„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului 
chinologic „International IRO Testing Event 2018”, în perioada 13–14 octombrie 
2018. 

          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 9.310 lei, 
în vederea susţinerii evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

          Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Centrul Naţional de 
Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii 
Buzeşti”, în vederea desfăşurării unor activităţi culturale cu ocazia 
Centenarului Marii Uniri. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
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           Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 10.000 
lei, în vederea organizării de către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina 
Maria", Filiala Judeţului Dolj "Fraţii Buzeşti", a unor activităţi culturale, cu 
ocazia evenimentului "2018-Anul Centenarului Marii Uniri", în perioada 25 
octombrie-01 decembrie 2018.  

          Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
„Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”, având ca obiect 
desfăşurarea activităţilor culturale ocazionate de organizarea evenimentului 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

           Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Asociaţia „Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj 
„Fraţii Buzeşti” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în 
cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot 
aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol, de către municipiul 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în 
condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale 
destinate închirierii. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă anularea poziţiei 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.269/2018, cu privire la locuinţa situată în str.Brestei, 
nr.257, bl.51 g, sc.1, ap.107, repartizată către Ilie Nicoleta. 

Art.2. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe  

           retrocedate în natură foştilor proprietari, prin scoaterea locuinţei identificată la 
art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 7 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.1, 2, 4, 5 şi 6 din 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se împuterniceşte directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova să încheie şi să semneze contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la pct.3, 7 din anexa la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.3 din prezenta 
hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe. 
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, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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. 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de 
acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din 
municipiul Craiova. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Aici până la urmă, dacă vreţi să ne raportăm la sume că este vorba de mărirea 

tarifului la biletele de acces în Sala Polivalentă de la 5 lei la 10 lei, suma poate fi 
considerată destul de mică, depinde cine se raportează la această sumă şi ce venituri 
încasează. Eu n-aş vrea să privim din perspectiva sumei, cât din perspectiva principiului 
cu care alegem să tratăm sportul craiovean de sală, care trece printr-o perioadă din ce în 
ce mai favorabilă şi noi alegem totuşi să dublăm preţul biletelor pentru accesul general, 
adică creştem cu 100%. Aici vă reamintesc că noi ne-am opus categoric şi atunci când 
echipa de handbal ajunsese în semifinala şi aţi ales, de asemenea, să majoraţi 
semnificativ preţul biletelor, iar pentru finală s-a triplat, dacă îmi amintesc eu bine. Până 
la urmă este vorba despre o atitudine vis a vis de sport, este vorba despre a încuraja 
oamenii chiar şi cu venituri mici, modice, să intre în această sală, să încurajeze echipele, 
pentru că nu este, de cele mai multe ori,  arhiplină sala aceasta şi dacă ne gândim la 
cluburile acestea sportive, trebuie cumva să ne raportăm ca la un serviciu public, cum 
spunea dl. primar într-o alocuţiune publică zilele trecute, pe care am citit-o, nu trebuie să 
urmărim să facem profit cu ele, cât să urmărim să facem performantă sau enterteinment 
cum să zic, să creăm o emulaţie în oraş şi să se simtă şi cetăţenii parte din acest fenomen. 
Dublând preţul acestor bilete, lucrăm exact împotriva acestor lucruri pe care le-am 
menţionat. În acelaşi timp o cataloghez o greşeală dintr-o lungă serie de greşeli unde aş 
enumera, e mai pricepută aici colega Adriana şi sigur o să vi le reamintească, dar aş 
enumera împrăştierea lotului care a făcut performanţa remarcabilă. Adică ne-au scăpat 
printre degete nişte jucătoare foarte valoroase. Are legătură cu clubul pentru că clubul 
joacă acolo. Era vorba de o atitudine generală raportată la sportul craiovean, dar, dacă 
este nevoie, pot încheia alocuţiunea, am cam spus ce aveam de spus. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Vedeţi ca au consecinţe. Faptul că RAADPFL dă peste aproape 70 mii lei primă 

membrilor consiliului de administraţie, aceşti bani mtrebuie scoşi de undeva şi 
bineînţeles, de unde să-i scoatem, de la craioveni. Faceţi un calcul ce înseamnă 70 mii 
lei, repetaţi în cei 5 lei cu care se scumpeşte biletul. Sunt mii de persoane care vor plăti în 
plus, craioveni care vor plăti în plus la bilet la Polivalentă ca cei şapte membri ai 
consiliului de administraţie să-şi primească prima asta exorbitantă, pe care repet, că nu 
mi-aţi răspuns la întrebarea asta, puteam să nu dăm şase indemnizaţii, puteam să dăm trei 
sau două. Este la altitudinea noastră, a consiliului local. Este păcat. Este o sumă cu care 
puteam să facem ceva pentru persoane vârstnice în Craiova, puteam să facem foarte 
multe, în schimb noi dăm prime membrilor acestui consiliu de administraţie şi trebuie să 
scoatem banii de unde? Mărim preţul biletului la evenimentele sportive. Foarte frumos. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Şi eu sunt împotriva dublării preţului biletelor la Sala Polivalentă. Nu este un club 

privat, este un club care funcţionează pe banii noştri, ai craiovenilor. De aceea preţul 
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trebuie să nu fie unul discreţionar, trebuie să fie un preţ rezonabil şi mai ales un preţ care 
să încurajeze venirea la sală a copiilor, a tinerilor. De aceea acum, poate în ultimul ceas, 
am propus şi în şedinţa de comisie, dar propun şi acum, gratuitate pentru copii la 
meciurile de campionat. Nu vorbim de meciurile din cupele europene, acolo să se 
stabilească preţuri pentru fiecare meci, eventual, nu mă deranjează. Vă rog să supuneţi la 
vot această propunere a mea: gratuitate la meciurile de campionat pentru copiii până la 
vârsta de 14 ani. Vreţi să jucăm cu sala goală? O să fie meciuri foarte importante în care 
vin foarte mulţi şi meciuri mai puţin importante unde vor veni decât apropiaţii jucătorilor 
şi câţiva oameni în sală. Vă rog să supuneţi la vot această propunere. Vă mulţumesc. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
În primul rând, pentru această hotărâre pe care o vor lua colegii, cu ajutorul 

colegilor mei de aici pesedişti, vreau să le zic de cinci ori „ruşine, ruşine, ruşine”! Nu 
poţi să îngrădeşti o intrare la sală a unor copii şi a unor bătrâni, mai ales că astăzi noi îi 
felicităm pe cei de vârsta a treia, poate o mare parte din dânşii îi cunosc şi au venit şi la 
sală. Nu putem să dublăm biletul, care este pentru unii cărora li s-a mărit salariul de cinci 
ori, şate ori, o sută de ori, cărora li se mai măreşte de la 1 ianuarie de douăzeci de ori, 
prime care se iau, este un mizilic. Eu nu înţeleg cum poţi să pui un abonament la intrare 
la volei 150 lei. Dvs. cred că nu ştiţi câţi intră la sală la meciurile de volei, câţi participă 
la aceste meciuri. Maxim 200 de persoane. Nu poţi să-i iei unui copil de 6-7 ani care 
strigă şi suflă într-o trompetuţă 10 lei. De 10 lei îi ia o jucătorie, îi cumpără o napolitană, 
îi mai cumpără un corn, un suc. Nu se poate aşa ceva. Pentru cine facem noi profit pe 
banii craiovenilor? Echipele acestea ale clubului care nu au o colaborare foarte bună între 
directorii de la Clubul Sportiv Municipal şi Sala Polivalentă, nu se ştie când au loc 
jocurile, nu se ştie cine vine, nu se ştie dacă se va da la sponsori vreo invitaţie să intre în 
sală, nu se ştie cine vine de la echipa adversară să organizăm. Nu se poate aşa ceva, să 
mărim de la 5 lei la 10 lei. Noi vrem să scoatem profit, sunt de acord, scoatem, dar 
marketingul, duceţi-vă, anunţaţi, există meciuri la sală. Câţi din cei de la club, cei 5 care 
răspund, care spun că au program de 8 ore şi nu pot să meargă la sală în afara 
programului lor. Cum putem să mărim noi aşa ceva, de la 5 lei la 10 lei. Nu răspunde 
nimeni pentru mărirea asta? Dl. primar, avem pretenţia să răspundeţi. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Dl. preşedinte a trecut la vot. Dacă doamna consilier solicita un răspuns, a avut mai 

bine de 10 minute discursul, putea să solicite din timp, din moment ce s-a trecut la vot ce 
să mai răspuns eu acum? O să răspundă, dacă solicită d-na consilier fundamentarea 
acestei măsuri, o să solicite şi o să primească un răspuns scris, dar nu de la club aşa cum 
au spus în permanenţă, ci de la RAADPFL, care are în administrare Sala Polivalentă, 
care a propus majorarea tarifului, care a solicitat şi a fundamentat acest lucru. Dar hai să 
lămurim o chestie, nu are nicio legătură tariful, Sala Polivalentă, RAADPFL cu clubul, 
decât că ăia joacă acolo. Pe mine ce mă uimeşte, mă uimeşte această poziţie pur social 
democrată. Aţi schimbat partidul? Până acum parcă voiaţi calitate, vouiaţi exigenţă, 
voiaţi preţuri mari. Păi de când şi până când aţi ajuns să propuneţi dvs. mortăciuni? Este 
o măsură şi este o măsură inteligenţă în funcţie de evoluţie. Evoluţia înseamnă calitate. 
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Dl. Consilier Local Sirop: 
Vă rog să supuneţi la vot propunerea d-lui consilier Florescu. 
D-na Consilier Local Predescu: 
Din punct de vedere procedural, dacă se va observa procesul-verbal, noi nu ne-am 

pronunţat asupra amendamentului. Se înţelege că executivul îşi menţine în totalitate 
proiectul, dar pentru că s-a formulat un amendament, procedural trebuia supus mai întâi 
la vot amendamentul pe care executivul nu şi l-a însuşit, după care se supunea la vot 
proiectul executivului. Asta era procedura de vot. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Procedura de vot dânsul nici nu a apucat să o spună. Urma să propună întâi ce a 

spus dl. Florescu, apoi proiectul executivului, dar dacă nimeni nu l-a mai lăsat, omul nu a 
mai putut să mai spună până la final. În primul rând se propune amendamentul.  

Dl. Preşedinte: 
Cine este pentru amendamentul d-lui Florescu, de a acorda gratuitate pentru copii 

până la 14 ani? Nici nu poate fi fundamentat în momentul de faţă. Nu putem vota ceva 
fără să ştim şi impactul financiar şi toate lucrurile acestea. Nu avem o fundamentare, nu 
avem o argumentare concretă, nu avem decât o teorie. Deci cine este pentru acest 
amendament? Votat cu 8 voturi pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, 
Câplea, Mănescu, Calotă) şi 18 voturi împotrivă.  

Cine este pentru proiectul de hotărâre în forma iniţială? 
Art.1. Se aprobă preţul biletelor de acces la competiţiile  sportive care se desfăşoară în 

Sala Polivalentă din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preţul abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se 
desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.4/2016 şi nr.135/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
8 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu, 
Calotă). 
 
 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
         Am o rugăminte înainte de a trece la punctul 30. Dacă d-na Filip este în sală, voiam 
să-ţi dau cuvântul să răspunzi la aceste majorări pe care le-aţi solicitat voi, dar s-a trecut 
rapid. Te rog frumos să faci un răspuns la aceste majorări şi să iei în considerare în 
şedinţa următoare gratuitatea copiilor la meciurile de campionat. Dacă a existat 
gratuitate, să existe în continuare. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru 

funcţionarea obiectivelor: Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa 
Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, 
Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova. 
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 Regulamentele cadru pentru funcţionarea obiectivelor: Piaţa Centrală, 

Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa 
Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal 
Craiova, prevăzute în anexele nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L  
Regulamentele prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.119/2011 şi nr.10/2012. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Brazda lui Novac, str.col.Scarlat Demetriade, nr.2, bl.G7. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei 

pentru terenul concesionat în suprafaţă de 25 mp, situat în municipiul Craiova, 
cart. Brazda lui Novac, str. col. Scarlat Demetriade, nr.2, bl. G7, la suma anuală 
de 2093 lei, echivalent a 450 euro (valorile nu conţin TVA), 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 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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32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect 
valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, 
cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect valoarea redevenţei 

pentru terenul concesionat, în suprafaţă de 86,5 mp, situat în municipiul Craiova, 
cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93, la suma anuală de 7 347 lei, echivalent a 1580 euro 
(valorile nu conţin TVA), 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 Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. Star Trafic S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.14 C. 
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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

Star Trafic S.R.L., asupra terenului în suprafaţă de 77 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.14 C, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 10 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de 
evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. Star Trafic S.R.L. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea cuantumului prestaţiei prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre, 
contravaloarea folosinţei  terenului identificat la art.1, începând de la data de 
01.04.2016, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare 
an. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 
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Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
S.C. Star Trafic S.R.L. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Star Trafic S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. Patiseria Sport  S.R.L. Craiova, asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bloc A22. 
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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 

Patiseria Sport S.R.L. Craiova, asupra terenului în suprafaţă de 148 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bloc A22, care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
constituie pe o durată de 10 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza unui raport de 
evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. S.C. Patiseria Sport S.R.L. Craiova are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile 
de la aprobarea cuantumului prestaţiei prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre, 
contravaloarea folosinţei terenului identificat la art.1, calculată conform 
hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an, începând de la data de 
30.11.2017. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
S.C.Patiseria Sport S.R.L. Craiova. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Patiseria Sport S.R.L. 
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. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului 

aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 14.000 
mp., având valoarea de inventar de 2.399.312,38 lei, care face parte din bunul 
imobil cu nr.de inventar 42002771, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi art.3 din 
contractul de concesiune nr.4487/2012, încheiat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, 
nr.147/1999 şi nr.203/2017. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional de 
modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012. 

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

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

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin încredinţare directă, 
către Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă închirierea, prin încredinţare directă, pe o perioadă de patru ani, către 

Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, respectiv nr.203, 204, 
205, 206, în suprafaţă de 216 mp, situate în corpul A, din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu”, str. Caracal, nr.81, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru desfăşurarea activităţii de 
învăţământ. 

 Art.2.Chiria se va stabili conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 214/2007 referitoare la aprobarea tarifelor de bază 
minime pentru chiriile lunare/mp. aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul 
locativ de stat. 
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 Art.3. Se împuterniceşte directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova să 
organizeze procedura de închiriere, prin încredinţare directă, a spaţiilor 
identificate la art.1 şi să semneze contractul de închiriere. 

Art.4. Până la încheierea semestrului I al anului şcolar 2018/2019, Şcoala Postliceală 
F.EG. Craiova are obligaţia de a prezenta acreditarea obţinută de la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, prin A.R.A.C.I.P. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Romanescu” Craiova şi Şcoala Postliceală F.EG. Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piaţa 
Gării din municipiul Craiova. 
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 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

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

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.200/2017 referitoare la modificarea contractului de 
concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi 
Prodan Ion. 
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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.200/2017 referitoare la modificarea contractului de concesiune 
nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion, 
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având ca obiect terenul în suprafaţă de 450 mp., situat în municipiul Craiova, 
str.Bărbăteşti, nr.16. 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Prodan Ion şi Stani Sorin-
Răzvan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al Municipiului Craiova.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.80/2006, nr.322/2018 şi 
nr.353/2018. 

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

voturi. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova.  
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: 
1. completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre; 
2. scoaterea din inventar a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.146/2012. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod rutier peste calea 
ferată Drum Melineşti”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melineşti”-soluţia 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei     - 8.582.514,32 lei  (inclusiv TVA) 

  din care construcţii+montaj (C+M)        - 7.341.330,63 lei (inclusiv TVA) 
  Durata de realizare                - 12 luni   
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului 
Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş 
Craiova” si a cheltuielilor aferente, Programul Operational Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 3-Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a 
gestionării inteligente, a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice. 
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 proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 

Municipiul Craiova aparţinând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova”, în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B, nr. apelului de proiecte 
POR/2018/3/3.1/B/2/SV. 

  Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
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cuantum de 20.688.226,98 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 300.701,00 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura din  
bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze 
toate actele necesare şi contractul de finanţare, în numele Municipiului Craiova. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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. 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea 
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-
Grădiniţa cu program prelungit Elena Farago, inclusiv Creşa nr.8”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Craiova apartinand sectorului Educaţie - Gradiniţa cu program prelungit ”Elena 
Farago”, inclusiv Creşa nr.8”, situate în municipiul Craiova, str. Revoluţiei nr. 
15, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea sumară a 
investiţiei prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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44. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea 
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-
Grădiniţa cu program prelungit Floare Albastră, inclusiv Creşa nr.3”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Craiova apartinand sectorului Educaţie - Gradiniţa cu program prelungit ”Floare 
Albastră” inclusiv Creşa nr.3”, situate în municipiul Craiova, str. Tineretului, nr. 
28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea sumară a 
investiţiei prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea 
lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-
Grădiniţa cu program prelungit Piticot, inclusiv Creşa nr.5”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Cresterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul 
Craiova, apartinând sectorului Educaţie - Gradiniţa cu program prelungit 
”Piticot”, inclusiv Creşa nr.5, situate în municipiul Craiova, str. Elena Farago 
nr.17, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea sumară a 
investiţiei prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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



sapl 6/-       sed ord. 27.09.2018                                                         44                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei 
emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie 
aplicabile transportului public cu AUTOBUZELE, în municipiul Craiova. 
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 „Studiul de Trafic” şi „Analiza gaze cu efect de seră (GES)”, 

aferente măsurilor de intervenţie aplicabile transportului public cu 
AUTOBUZELE, în municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

47. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei 
gazelor cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie aplicabile 
transportului public cu TRAMVAIELE, în municipiul Craiova. 
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 „Studiul de Trafic” şi „Analiza gazelor cu efect de seră (GES)”, 

aferente măsurilor de intervenţie aplicabile transportului public cu 
TRAMVAIELE, în municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
introducere în intravilan şi reglementare urbanistică, în vederea construirii 
Spitalului Regional de Urgenţă Craiova, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 162 şi 164. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la introducere în intravilan şi 
reglementare urbanistică, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgenţă 
Craiova, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 
162 şi 164, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea indicilor urbanistici,  în vederea construirii de locuinţe 
colective, cu regim de înălţime P+4+M, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.107B. 
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 reconsiderarea indicilor urbanistici,  

în vederea construirii de locuinţe colective, cu regim de înălţime P+4+M, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.107B, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

50. Raport cu privire la participarea dlui. Adrian Cosman, Viceprimar al 
Municipiului Craiova, la Forumul Economic Eleno-Român, desfăşurat la 
Salonic, în perioada 10-12 septembrie 2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vreau să salut acest raport al d-lui viceprimar. Este foarte corect, având în vedere 

că este primul raport pe care l-am văzut în şedinţa consiliului local, cel puţin în acest 
mandat. Conform legii, obligaţia aleşilor locali care de fiecare dată când fac o deplasare 
pe bani publici, în prima şedinţă după deplasare, trebuie să prezinte acest raport. Salutăm 
acest raport, ba mai mult decât atât, cerem să ni se prezinte o situaţie în scris, dacă vreţi 
intervin şi la întrebări şi interpelări, cel puţin pe acest mandat din 2016 până în prezent, 
cine a plecat şi unde a plecat şi nu a depus raportul. Ţinem foarte mult la această 
solicitare.  
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D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Nu se supune la vot, este decât prezentat autorităţii locale. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Cer permisiunea d-lui preşedinte, că am trecut cu mare viteză peste un lucru 

extraordinar de important pentru oraşul Craiova şi faptul că astăzi am aprobat PUZ-ul 
Spitalului Regional. Vreau să spun că în acest moment suntem în faţa Clujului şi Iaşului, 
oraşe care până acum s-au lăudat că ne-au luat faţa, că la Craiova nu se întâmplă nimic, 
că la Craiova nu se face nimic cu Spitalul Regional. La noi PUZ-ul nu a fost făcut nici de 
CNI nici de către Ministerul Sănătăţii, aşa cum era poate normal, a fost făcut de către noi, 
de către Primăria Craiova, prin forţe proprii, cu ajutorul dvs., am luat toate avizele şi este 
PUZ-ul cel mai complet care are toate avizele posibile şi care astăzi, cu votul dvs., a fost 
aprobat şi îl punem la dispoziţia Ministerului Sănătăţii şi al consultanţilor pentru a avea 
un spital regional la Craiova. Vreau să felicit echipa de la urbanism care a făcut posibil 
ca PUZ –ul să fie aprobat astăzi. Este un moment istoric pentru Craiova, pentru că la 
următoarea şedinţă de la Ministerul Sănătăţii, ne vom duce cu el şi-l vom pune pe masă.  
 
 
 

51. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Să lăsăm colegii care au treabă, să părăsească sala, le mulţumim pentru atenţia şi 
respectul arătat. 
     Trei interpelări vreau să vă supun atenţiei. Revin asupra unui subiect. Ştiu că poate 
părea neplăcut, dar dintr-o rezolvare a unei probleme, am creat o problemă mai mare. Mă 
refer aici la Liceul Odobleja. Avem azi pe prima pagină într-un ziar de circulaţie locală, 
demisia celor doi directori de la Odobleja, avem un memoriu la care nu s-a făcut deloc 
referire semnat de sute de prăinţi, elevi şi profesori depus către consiliul local care a fost 
supus dezbaterii comisiei juridice ieri, dar comisia juridică a ales să nu-l prezinte 
consiliului local. Eu am făcut opinie separată, am vrut să fie prezentat în consiliul local. 
Nu înţeleg de ce trebuia să închidem acea dezbatere. Avem anexată o hotărâre a 
consiliului de administraţie de la Odobleja, unde datorită intrării Voltaireului peste 
Odobleja, s-a dat o decizie să se ţină cursuri de 30 de minute cu pauză de 5 minute, în 
două serii, de la 8 până la 11,30 şi apoi de la 11,30 până la 15. Dacă vi se pare că acesta 
este un proces de învăţământ normal şi care se desfăşoară în parametri, eu nu am ce să 
mai comentez, dar dacă vi se pare că nu a afectat deloc procesul educaţional de la 
Odobleja, vă înşelaţi amarnic şi avem dovezile clare acum în ce hal se poate desfăşura 
procesul educaţional şi avem şi două demisii de directori. Aşadar, Odobleja a fost făcut 
praf prin decizia celor care au votat această prostie, i-aş spune eu, această greşeală cu 
trimiterea Voitaireului acolo. Vreau să nu uităm de acest subiect şi să calculăm în 
continuare dacă avem alte opţiuni, pentru că se pare că încă se mai poate remedia această 
eroare gravă.  

Un al doilea amendament pe care vreau să-l supun dezbaterii, eu l-am făcut şi ieri 
public într-o conferinţă de presă: Craiova – smart city. Sunt alte oraşe la care a făcut dl. 
primar referire care, într-adevăr, din perspectiva asta de smart city sunt mult înaintea 
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noastră, au telefoane inteligente cu aplicaţii inteligente, raportate la nevoile şi necesităţile 
oraşului. Pot afla dacă găsesc locuri de parcare în parcarea X, îşi pot rezerva la entităţile 
din subordinea primăriei bilete şi le pot plăti on line, pot afla fel de fel de coordonate 
despre parametrii oraşului, să zicem, se pot face consultări publice, virtuale, are foarte 
multă aplicabilitate această componentă de smart city pe care aş vrea s-o implementăm şi 
noi în Craiova şi impresia generală este că nu se mişcă nimic în această direcţie. Ştiam că 
exista o idee, o iniţiativă, vreau să aflu despre stadiul ei, nu ştiu dacă s-a materializat într-
un proiect şi care este stadiul de dezvoltare al acestui proiect.  

A treia idee la care vreau să fac referire este o idee meritocratică şi anume a 
răsplăti olimpicii noştri  naţionali sau internaţionali, elevi, studenţi, cu gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun. Cred că nu este mare lucru şi putem să facem asta 
pentru ei. Vă mulţumesc şi ţin la finalul interpelării mele să-i mulţumesc d-nei Predescu 
public pentru că a dat o dovadă că este componenta democraţiei din PSD. A înţeles să 
apere înainte de toate principiul de drept şi regulamentul consiliului înainte de interesul 
colegilor ei care ar fi vrut să treacă repede subiectul. Vă mukţumesc. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Dl. primar, stimaţi colegi, aş vrea să-mi permiteţi să vă citesc răspunsul primit la 

interpelarea din luna decembrie 2017. Referitor la întreruperea trecerilor pentru pietoni 
considerate a fi foarte lungi, poziţia Poliţiai Municipiului Craiova, Biroul Rutier, a fost 
fermă în sensul că aceste reglementări se pot institui doar prin amenajarea unor scuaruri 
de refugiu. Astfel de amenajări rutiere necesită alocarea unor fonduri de la bugetul local 
şi impun parcurgerea unor etape pentru a se putea realiza: certificat de urbanism, etc. 
Pentru anul 2018 ulterior identificării tuturor trecerilor de pietoni, nicio trecere de 
piuetoni nu a fost identificată, care necesită astfel de amenajări şi vom propune 
includerea acestor obiective în programul de investiţii publice. 0. Propunerea privind 
limitarea circulaţiei pe pasajul Nicolae Titulescu faţă de circulaţia de pe reţeaua 
adiacentă pasajului în sensul că autovehiculele care circulă pe pasaj în direcţia Timişoara 
să nu poată executa virajul la dreapta pe Constantin Brâncuşi. 0.  

Ultima interpelare pe care am făcuto a fost cea referitoare la Spitalul nr. 1, la 
breteaua aceea de la intersecţia cu str. Tabaci unde sunt sute de maşini parcate, mai sunt 
şi altele care parchează pe banda a doua, rămânând o singură bandă de circulaţie. Nu s-a 
întâmplat nimic. V-aş întreba şi v-aş ruga să ne spuneţi, să ne îndrumaţi cum trebuie să 
procedăm să rezolvăm aceste mici probleme care sunt în oraş. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
La şedinţa trecută a consiliuluzi local, am avut o interpelare şi am cerut să mi se 

prezinte cheltuielile şi veniturile aferente exploatării Compelxului Spotriv Ion 
Oblemenco. Nici până acum nu am primit răspuns la această interpelare. De ce nu am 
primit un răspuns? Este mai bine de o lună de la şedinţa de luna trecută. 

Doresc să ştiu şi eu cât a încasat municipalitatea ca urmare a desfăşurării 
meciului de cupă dintre Sportul Snagov şi Universitatea Craiova pe stadionul Ion 
Oblemenco. Sunt interpelări distincte. Aş dori răspuns şi la cea de luna trecută privind 
utilizarea Complexului sportiv Ion Oblemenco, cheltuielile şi la acest meci de cupă dintre 
Snagov şi Universitatea Craiova. A avut loc marţi. Cât a încasat municipalitatea ca 
urmare a desfăşurării acestui meci de cupă? 
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D-na Consilier Local Ungureanu: 
Când am vrut să devin consilier municipal, am avut o altă viziune a faptului, 

chiar dacă reprezint liberalii, sunt de acord să votez şi proiectele social-democraţilor şi a 
celorlalţi colegi ai mei şi nu m-am gândit niciodată că se va face aşa o senzaţie de turmă 
să nu poţi să-ţi spui o părere simplă şi singur un om să-ţi spună: da, cred că aceşti colegi 
ai mei gândesc bine. Îmi pare foarte rău că nu mi-aţi dat răspuns la Filarmonica din 
Craiova cum iar mai cheltuie cu cabinet de avocatură şapte mii de lei dl. manager care 
face ce vrea şi dvs. nu luaţi nicio măsură.  

Vreau să vă enumăr la Opera Română, că poate nu ştiţi  că se fac cheltuieli pe 
banii săracilor craioveni de 30 mii euro pentru Casa de Modă Botezatu în condiţiile în 
care au atelier de crotiorie. Vreau să vă spun că s-au dat 50 mii artistului Gustavo care a 
venit să cânte în Tosca, un singur spectacol, vreau să vă spun că nu au decât două 
balerine angajate, restul este foarte bine să le ia la şcolile de dans din Craiova de unde se 
aduc diverşi tineri care vor să danseze la Operă şi nu există o comisie de negociere a 
acestor contracte decât singur dl. Zamfir le negociază contrar legii care spune că trebuie 
să aibă o comisie. Vreau să vă spun că sunt atâtea nereguli la această instituţie care are 
un buget de cinci milioane şapte sute mii euro şi nimeni nu zice nimic.  

Aş vrea să vă mai rog foarte mult pe str. Aviatorilor dacă se poate, au depus 
foarte multe interpelări la dvs., sunt depuse foarte multe sesizări pentru 50 m să se pună 
piatră şi pe acea stradă din cart. Veterani şi nu vrea nimeni să-i ajute pe acei oameni. 

Vreau să vă rog frumos să-mi spuneţi şi mie cum este posibil după patru luni de 
la câştigarea Cupei EHF şi nu există o eşarfă făcută pentru suporterii care vor să cumpere 
pur şi simplu o eşarfă să aibă cu Clubul SCM Craiova, câştigătoarea Cupei EHF, nu 
există un tricou pe care mulţi şi l-ar dori să-l îmbrace cu numărul jucătoarei pe care o 
iubeşte şi pentru care vine la sală, nu există nimic nimic. Spuneţi-mi şi mie, eu ştiam 
foarte bine cine ia banii de la sală, nu m-aţi înţeles. Clubul joacă acolo prin echipele lui şi 
sala încasează. Sunt de acord cu treaba asta, dar nu se dă nimic la club, asta este 
problema. Noi plătim un club din banii craiovenilor, le dăm salarii, le dăm tot ce au 
nevoie, cazare, chirii şi apoi nu am înţeles, sala ia banii. Nu se poate aşa ceva. În fiecare 
sală, la ultimul rând se ia mai puţin decât primul rând, în partea din mijloc este mai mare 
preţul biletului decât în lateral. Noi ce facem? Facem peste tot la fel? De ce, ca să nu mai 
vină nimeni sau ce? Eu vreau să cer la club să mi se dea în scris toate chiriile care se 
plătesc şi persoanele care au apartamentele închiriate la aceşti sportivi de la toate secţiile 
care sunt. Vă rog din suflet, vreau să luaţi măsuri chiar dacă spuneţi că nu aveţi nicio 
treabă, nicio putere, să vorbiţi cu managerul de la SCM cum se poate la baschet să fie 
patru antrenori şi să aibă un buget de 50 mii euro pe lună. De trei ani are acelaşi buget. 
Îşi bat joc de noi efectiv. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Dl. Sirop, la Liceul Odobleja – Voltaire, revin cu ceea ce am spus şi data trecută 

şi de fiecare dată. La baza Hotărârii Consiliului Local ca Liceul Voltaire să fie relocat în 
spaţiile de la Odobleja. Există adresa transmisă de către Inspectoratul Şcolar în care ne 
anunţă că numărul de clase de la Odobleja a scăzut de la 86 la 53 motiv pentru care sunt 
spaţii excedentare. Mai mult decât atât, vis avis de spaţioul care a fost reabilitat pe 
fonduri europene, unde la ora la care s-a făcut verificarea, funcţionau numai laboratoare, 
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le-am trimis adresa de la ADR în care se specifică că în cointractul de finanţare au fost 
prevăzute 23 de laboratoare şi 13 săli de clasă, exact cât aveau dânşii nevoie. Deci ADR 
a confirmat că localul nou există cel reabilitat, există 13 săli de clasă. De aici încolo 
problemele, fercuşurile, organigrama şi ceea ce ţine de durata orelor, de felul cum se 
plătesc orele şi dacă ele sunt asigurate de către profesori şi hotărârea consiliului local, 
sunt probleme strict legate de actul de învăţământ din subordinea Inspectoratului Şcolar 
Judeţean.  

Vis a vis de smart city, într-adevăr este un lucru pe care ni-l dorim toţi în 
Craiova, dar ceea ce pot eu să vă spun ca o nouitate şi bucurie este faptul că la ora 
aceasta este în procedură de desfăşurare această platformă de smart city. Claudiu 
Popescu îmi spune că este dată documentaţia la achiziţii pentru achiziţia platformei şi 
lucrează la interconectarea cu RAT pentru ca în această platformă să fie şi mijloacele de 
transport pentru că şi RAT lucrează la ora aceasta la montarea de GPS şi tot ce înseamnă 
pe mijloacele de transport. Bineînţeles că cele noi care vor fi achiziţionate, vor fi 
achiziţionate cu toate dotările de GPS. Ca veste bună, cu ocazia aceasta pot să vă dau că 
numărul de autobuze care se pot cumpăra pe fonduri europene datorită economiilor care 
s-au făcut la nivel naţional, a crescut la noi de la 30 la 38 deci la ora asta caietul de 
sarcini se modifică pentru 38 de autobuze.  

Vă rog să luaţi în calcul d-na Ştefan, împreună cu RAT această posibilitate de a 
da gratuitate elevilor olimpici pe mijloacele de transport în comun. Este un lucru care ar 
recompensa cât de cât meritele acestor elevi olimpici şi nu cred că sunt atât de mulţi încât 
să provoace un dezechilibru în Consiliul Local. 

Îl rog pe dl. Manda, referitor la aceste solicitări ale d-lui Diaconu care toate se 
referă la sistematizarea circulaţiei, îl rog pe dl. Manda să facă verificări, nu cred că le ştie 
pe dinafară, dar o să-l rog să facă verificările şi să vă răspundă în scris cât mai rapid. 
Ceea ce ştiu eu este că la spital au început acţiunile săptămâna trecută. Chiar acolo au 
fost reclamaţii, pentru că sunt touă tabere ca peste tot, unii pro, unii contra. Au început 
reclamaţii de la cei la care au început să li se ridice maşinile. Acolo s-a trecut prin 
comisia de sistematizare. Miercurea trecută am vorbit cu dl. Mateescu care era liber, 
Marius era la serviciu şi mi-a spus că s-au ridicat 6 maşini în tura de dimineaţă şi 6 
maşini în tura de după amiază din dreptul spitalului. Sunt 200 de maşini dar nici nu poţi 
să le ridici pe toate într-o zi, pentru că ideea este ca lumea să înţeleagă că nu se mai 
popate parca. Se pot aplica amenzi şi s-au şi aplicat. Nu am eu situaţia clar, dar asta vă 
spun că s-a început acea acţiune. Problema este că nici nu trebuie început aşa din prima 
zi să ridici toate maşinile pentru că lumea trebuie treptat treptat să înţeleagă că acolo nu 
se mai poate parca, dar vă spun că este în lucru la Poliţia Locală şi vă confirmă dl. 
Mateescu. La celelalte două puncte, dl. Manda, o să vă rog să răspundeţi dvs.  

Cheltuielile de la stadion sunt stabilite şi la ora aceasta se pot transmite. Cele de 
la meciul cu Snagov nu cred că vi se pot transmite pentru că în relaţia cu clubul există un 
termen de 30 de zile. Deci când va fi operat. 

La Opera Română îl rog pe colegul meu Adrian Cosman să facă un audit la 
Operă, să verifice toate cheltuielile să putem face o verificare la ceea ce se întâmplă şi ce 
spuneţi dvs. 
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Str. Aviatorilor intră în pachetul de asfaltări. La ora aceasta chiar dacă ar vrea să 
mai pună piatră nu pot să mai pună. Nu sunt lucrurile atât de simple pe cât par. Str. 
Geniştilor care este prima în pachetul acesta de asfaltări, de chinuim de vreo două luni de 
zile să-i dăm ordin de începere a construcţiei şi vreau să vă spun că un proprietar de 
acolo a intrat cu un metru, a intrat cu jumătate de metru în stradă şi de atunci umblă o 
echipă de la patrimoniu şi de la urbanism şi de la investiţii, din poartă în poartă. Unii sunt 
acasă, unii nu sunt acasă să poată să facă reglementarea cadastrală pentru că 
constructorul refuză să intre până nu este strada clară. Acelaşi lucru îl avem şi în partea 
cealaltă, în Barieră, pentru că am atacat ambele cartiere deodată. Acolo, pe Merişorului 
este altfel. În realitate strada este clară, este limpede, nu se intâmplă nimic, dar în hârtii, 
din suprapunerile pe care le face Oficiul de Cadastru, de când au ortofotoplană şi au 
marginea digitală a Craiovei, rezultă suprapuneri, ori suprapunerile trebuie reglementate 
şi în hârtii şi umblă doamna Voicinovschi în fiecare zi din poartă în poartă, cu notar, cu 
cadastrist, să reglementeze aceste situaţii. Şi eu mi-aş dori să le văd toate într-o noapte 
rezolvate, dar nici nu poţi să încalci pentru că v-am obişnuti cu lucrul acesta că niciodată 
nu ne-am întors înapoi pe ceva ce am făcut. Am lucrat şi eu în mediul privat şi ştiu ce 
înseamnă să faci un lucru bine de prima dată. De asta nu-i grăbesc, nu-i zoresc, vorba 
vine, că toată ziua sunt cu gura pe ei să meargă mai repede, dar paşii trebuie să-i respecte 
întru totul. 

Cu eşarfe, tricouri şi ce aţi mai spus dvs., o să-l rog pe dl. Manda care are în 
subordine Clubul Sportiv Municipal să stabilească această modalitate. Dvs. simţiţi pulsul 
sălii  acolo mai bine decât noi şi este o necesitate. Ceea ce ştiu, că am mai discutat la un 
moemnt dat este modalitatea sub care se fac aceste lucruri, pentru că noi, ca primărie, din 
bani publici nu se pot face acte comerciale şi nu se pot realiza, pentru că am avut discuţia 
aceasta şi la departamentul Imagine. Mi s-ar părea normal să avem şi noi posibilitatea, 
când în toate oraşele din lume găseşti brelocuri, eşarfe cu primăria de la Florenţa, de la 
Roma, peste tot, la noi în legislaţie n-am găsit corespondenţă să poţi să faci aceste lucruri 
şi să le găseşti la chioşcul de vis a vis să poţi să vinzi cu un leu un breloc. O să-l rog pe 
dl. Manda să se ocupe de chestia asta de la club cu  materialele promoţionale.  
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.09.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Silviu Ionuţ Dumitrache Nicoleta Miulescu  

 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


