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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.11.2018 

 
 
 
 
        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. 
Dindirică). 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 
de autoritate adoptate în şedinţa ordinară din data de 25.10.2018 şi şedinţa de îndata din 
data de 26.11.2018.  Au fost adoptate 42 de hotărâri, 3 au controlul de legalitate deja 
comunicat, 39 încă fără control de legalitate. De asemenea, vă supun aprobării procesele-
verbale ale şedinţei din 225.10.2018 şi 26.11.2018. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Silviu Ionuţ Dumitrache să prezideze lucrările şedinţei de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
          Mulţumesc frumos! Bina ziua! Dau cuvântul d-lui consilier Florescu care a 
solicitat să vă adreseze câteva cuvinte. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 Mulţumesc, dl. Preşedinte. Au mai rămas două zile până la marea sărbătoare 
naţională de la 1 Decembrie. Se vor împlini 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de 
la împlinirea visului de veacuri al românilor, şi anume unirea tuturor provinciilor 
româneşti într-un singur stat. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia nu ar 
fi fost posibilă fără jertfa de sânge a armatei române. Fără îndoială că a contat şi 
contextul politic favorabil României de la sfârşitul războiului, sprijinul aliaţilor în mod 
deosebit, cel al Franţei, dar în mod special trebuie amintită contribuţia Reginei Maria 
care a participat la Conferinţa de Pace de la Paris şi fără de care România Mare nu ar fi 
fost posibilă. Nu pot în acest context să nu îmi exprim regretul că în anul centenar în 
Craiova nu am reuşit un bust sau o statuie a Reginei Maria, dar în acelaşi timp, îmi 
exprim speranţa ca în anul 2019 este posibil să reparăm acest lucru. Glorie eternă eroilor 
români din Primul Război Mondial, glorie eternă tuturor eroilor neamului! Trăiască 
România, trăiască românii! 
 Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 4958/22.11.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
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publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
              

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, în perioada decembrie 2018-februarie 2019. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2018. 

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit pentru aprobarea 
finanţării rambursabile externe ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Contractului de garanţie pe venituri şi a 
Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la analizarea capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
unor fonduri pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate 
în anul 2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în luna decembrie 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate 
de partener al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, în vederea organizării 
evenimentului sportiv internaţional Dynamite Fighting Show, în data de 14 
decembrie 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, a Galei Fotbalului Doljean „Ilie 
Balaci”-Ediţia I, în data de 19 decembrie 2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
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persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2019. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi 
în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 
2019. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.13. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului de concesiune 
nr.44T/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Souvenir Trading S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124. 

24. Proiect de hotărâre privind preluarea, din administrarea Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în vederea concesionării către R.A.T. SRL.  

25. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, a unui 
mijloc fix aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
transmiterii în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.  

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

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la  
obiectivul de investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-
Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”. 

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Carpenului”. 

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii 
pentru învăţământ, grădiniţă cu program normal (o grupă) şi grupuri sanitare-
Şcoala nr.27 Popoveni”. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii „Modernizare acces în Parcul „Nicolae Romanescu” şi 
amplasare statuie”. 

31. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de 
peste 5000 de locuri”. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.335/2018 referitoare la participarea unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport 
public-tramvaie”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. C-tin 
Brâncoveanu și incinta Liceului Tehnologic „Gheorghe Bibescu”, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. C-tin Brancoveanu, nr. 99 A. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor zonei cuprinsă între str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti-str. 
Dr.N.C.Paulescu-str. Dr.Mihai Cănciulescu-str.Popoveni, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti, nr.1A. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. Sfinţii 
Apostoli-str. Anul 1848-str. Tudor Vladimirescu, cu destinaţia mixtă de locuinţe şi 
servicii, generat de  imobilul situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.31. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei staţii distribuţie carburanţi auto şi amplasare totem, în municipiul 
Craiova, Aleea 4 Şimnic, nr.12. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a două locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, 
str.Carpenului, nr.15. 

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii „Piaţa Regele Ferdinand şi 
Regina Maria”,  terenului situat la intersecţia str. Lipscani şi Calea Unirii. 

39. Proiect de hotărâre privind schimbarea parţială a denumirii bd. Ştirbei Vodă, în 
bd.Ilie Balaci. 

40. Întrebări şi interpelări. 
 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi a fost retras. Cine este pentru ordinea de zi în 

ansamblu, aşa cum a fost prezentată? Votat cu unanimitate de voturi. 
 

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

              
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, în perioada decembrie 2018-februarie 2019. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2018. 

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit pentru aprobarea 
finanţării rambursabile externe ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Contractului de garanţie pe venituri şi a 
Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la analizarea capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2018. 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a 
unor fonduri pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate 
în anul 2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în luna decembrie 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate 
de partener al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, în vederea organizării 
evenimentului sportiv internaţional Dynamite Fighting Show, în data de 14 
decembrie 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, a Galei Fotbalului Doljean „Ilie 
Balaci”-Ediţia I, în data de 19 decembrie 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2019. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi 
în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 
2019. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.13. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului de concesiune 
nr.44T/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Souvenir Trading S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124. 

23. Proiect de hotărâre privind preluarea, din administrarea Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în vederea concesionării către R.A.T. SRL.  

24. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, a unui 
mijloc fix aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
transmiterii în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.  

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al  municipiului Craiova.  

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la  
obiectivul de investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-
Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”. 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Carpenului”. 

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii 
pentru învăţământ, grădiniţă cu program normal (o grupă) şi grupuri sanitare-
Şcoala nr.27 Popoveni”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiii „Modernizare acces în Parcul „Nicolae Romanescu” şi 
amplasare statuie”. 

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de 
peste 5000 de locuri”. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.335/2018 referitoare la participarea unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport 
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public-tramvaie”. 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. C-tin 
Brâncoveanu şi incinta Liceului Tehnologic „Gheorghe Bibescu”, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. C-tin Brancoveanu, nr. 99 A. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor zonei cuprinsă între str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti-str. 
Dr.N.C.Paulescu-str. Dr.Mihai Cănciulescu-str.Popoveni, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti, nr.1A. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. Sfinţii 
Apostoli-str. Anul 1848-str. Tudor Vladimirescu, cu destinaţia mixtă de locuinţe şi 
servicii, generat de  imobilul situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.31. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei staţii distribuţie carburanţi auto şi amplasare totem, în municipiul 
Craiova, Aleea 4 Şimnic, nr.12. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a două locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, 
str.Carpenului, nr.15. 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii „Piaţa Regele Ferdinand şi 
Regina Maria”,  terenului situat la intersecţia str. Lipscani şi Calea Unirii. 

38. Proiect de hotărâre privind schimbarea parţială a denumirii bd. Ştirbei Vodă, în 
bd.Ilie Balaci. 

39. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada decembrie 2018-
februarie 2019. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rugăm să faceţi propuneri. 
Dl. Consilier Mihai Marius: 
Propun ca următoarele trei luni să fie preşedinte de şedinţă dl. Adrian Cosman. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu propunerea făcută. Cine este 

pentru? 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 

perioada decembrie 2018-februarie 2019, dl. Adrian Cosman. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Dacă îmi permiteţi să prezint modificările care au fost aduse acestui proiect. Au 

fost prezentate în comisia de buget şi însuşite ca atare, ca efect al restituirii de către 
bugetul de stat a sumei de 107 mii din TVA. Art. 1 va avea total venituri 465.592,00 mii 
lei şi total cheltuieli 467.362,00 mii lei. La art. 2 vom avea modificarea bugetelor 
unităţilor de învăţământ 2- 53 ca anexe, la cabinete medicale creşe va deveni anexa 54, 
apare un articol nou 5 cu privire la rectificarea cheltuielilor de la Direcţia de Asistenţă 
Socială cu cheltuielile aferente copiilor instituţionalizaţi. Acestea sunt modificările, le-
am prezentat în comisia de fond, sunt survenite ca efect al comunicării făcute de 
Ministerul Finanţelor. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-465.592,00 mii lei (416.169,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 49.423,00 mii lei -veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-467.362,00 mii lei (416.169,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 51.193,00 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.2-53 
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.54 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, 
conform anexei nr.55 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2018. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova  şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din 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).  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal 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 Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-13.981,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare-13.967,00 
mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare-14,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-13.981,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare-

13.967,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-14,00 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.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. 
 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2018. 



sapl 6/-       sed ord. 29.11.2018                                                         10                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
- Total venituri-11.650,00 mii lei (secţiunea de funcţionare-11.500,00 mii lei 

şi secţiunea de dezvoltare-150,00 mii lei); 
- Total cheltuieli-11.650,00 mii lei (secţiunea de funcţionare-11.500,00 mii lei 

şi secţiunea de dezvoltare-150,00 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.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. 
 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 

consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Ca efect al modificărilor pe care le-am prezentat la punctul 2, vom avea total 

venituri 802.623,00 mii lei, iar la cheltuieli total 810.235,00 mii lei.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2018, după cum urmează: 
a)  total venituri-802.623,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli-810.235,00 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.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 unanimitate de 

voturi. 
 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit pentru 

aprobarea finanţării rambursabile externe ce urmează a fi încheiat cu Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Contractului de garanţie pe 
venituri şi a Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.  
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Dl. Consilier Local Sirop: 
Am votat în primăvară acest proiect, o să votăm şi astăzi continuarea lui, dar asta 

nu înseamnă că nu realizăm şi ar trebui să realizaţi şi dvs. că prioritatea ar fi nu să 
împrumutăm bani, ci să atragem fonduri europene. Ar trebui cumva inisitat pe 
departamentul care atrage fondurile europene să-şi facă mai bine treaba, să atragă 
proiecte după cum vedem în alte oraşe, se poate şi dl. primar se plimbă mult prin ţară, ne 
povesteşte că se întâlneşte cu primarii liberali şi că învaţă de la ei în fiecare zi, dar ce 
învaţă şi ce vede la ei, trebuie să începem să aplicăm şi la Craiova. Observăm că Clujul s-
a dotat cu 30 de autobuze electrice, a dat un exemplu de bune practici până şi 
Bucureştiului. Haideţi să învăţăm şi noi de la Cluj cum se fac aceste proiecte, cum se 
atrag aceste fonduri europene, noi de la PNL de dragul progresului şi pentru binele 
oraşului, până la urmă am votat dotarea cu aceste autobuze, fie şi pe împrumut, dar vom 
monitoriza îndeaproape derularea acestui contract pentru că după cum am văzut din 
materialele de şedinţă la pagina 9, noi în expunerea de motive am spus că vrem să 
cumpărăm 30 de autobuze, şi cineva, o doamnă vicepreşedintă de la BERD ne-a tras de 
urechi şi ne-a spus, de 7 milioane puteţi să cumpăraţi 40 de autobuze. Este în materialul 
dvs. de şedinţă. Mie mi s-a părut cel puţin curios noi să ne propunem să cumpărăm 30 şi 
ei să ne facă atenţi că am putea să cumpărăm chiar 40 de aceiaşi bani. Aşadar, vom 
susţine acest proiect, dar vom fi cu ochii pe dvs. foarte atenţi la cum se va cheltui banul 
public şi în acelaşi timp, vă recomandăm să nu mai veniţi cu împrumuturi şi să veniţi cu 
fonduri europene. Vă mulţumesc. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Mulţumesc pentru sfat! Vreau să vă spun un singur lucru, că acestea sunt başca, 

adică sunt peste cele care ni se permit să le luăm pe fonduri europene şi ştiţi bine că 
fiecare oraş are un maxim. Pe maximul care se alocă oraşului Craiova, sunt 35 de 
autobuze care la ora aceasta încercăm să le schimbăm din hibrid în electrice pentru că 
atât de repede evoluează lucrurile şi tehnica evoluează atât de rapid încât de când ne-am 
apucat noi să facem studiile şi până acum, se pare că hibrizii sunt pe cale de dispariţie. 
Deci ce vorbim noi despre împrumutl acesta sunt peste maximul ce se poate accesa pe 
fonduri europene. V-am mai explicat şi în altă situaţie că acolo avem cele 17 tramvaie 
care sunt în procedură la ora aceasta la Ministerul Dezvoltării, sunt pe seap, este perioada 
când nu putem să le vizualizăm deoarece nu vede decât ANAF, sunt primele 10 zile când 
doar ANAF vede acest caiet de sarcini, dar este suit pe seap pentru licitaţia pentru 17 
tramvaie pentru Craiova este în derulare. Pe lângă asta, sunt cele 35 de autobuze de care 
v-am vorbit, iar cele 30 de care ziceţi dvs. că s-au înmulţit la 40 sunt başca, asta 
însemnând ca flota de autobuze a oraşului Craiova să fie toată cu autobuze noi. Practic 
sunt cele 29 pe care le-am cumpărat, plus cele 35, plus cele 40 de azi şi încă 10 pe care şi 
le ia RAT-ul pe un alt împrumut şi să existe o flotă de 120 de autobuze şi tramvaie toate 
noi, din care 30 – 35 electrice. Ceea ce spuneţi dvs. cu schimbarea de la 30 la 40, 30 au 
fost în precontractul acela pe care l-am supus aprobării dvs., a fost o primă estimare 
făcută între RAT şi reprezentanţii BERD-ului, ulterior a fost stabilit un expert care a 
făcut analiza tuturor cheltuielilor pe care le avem noi de făcut şi de acolo a rezultat că 
este posibil, şi este posibil, citiţi exact, este posibil să fie şi 40. Atunci am zis ca pentru 
acel este posibil, e bine să-l mai trecem o dată prin vizorul consilierilor. Nu a fost nicio 
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greşeală, din expertiza făcută de experţi a rezultat că în urma licitaţiilor se pot face 
exonomii şi se pot achiziţiona până la 40 autobuze. Celelalte lucruri care sunt acolo, şi 
mă refer la reabilitarea sediului Primăriei şi sediului Palace, vă spun încă o dată nu au 
existat niciodată fonduri europene pentru aşa ceva. Monument istoric cu activităţi de altă 
natură nu au existat fonduri europene, cel puţin de când sunt eu în primărie şi aici este 
vorba de Palace, de clădirea în care ne aflăm şi de Liceul Carol. Şi am găsit soluţii pentru 
fiecare. Carol ştiţi bine că este acolo unde este şi este în perioada de proiectare care 
presupun că pe undeva pe la începutul anului expiră, în ianuarie ar trebui să fie gata şi să-
i dăm drumul la execuţie, iar celelalte două clădiri ale noastre, am preferat această 
variantă. Deci nu este nicio neglijenţă, n-am de ce să trag compartimentul fonduri 
europene la răspundere pentru că acest compartiment de fonduri europene, a scris la ora 
aceasta, a depus şi urmează să depună până la sfârşitul anului proiecte europene de 131 
milioane de euro, cu un milion de euro peste pachetul pe care l-am avut în 2007. Deci 
activitatea s-a derulat şi s-a desfăşurat în forţă şi la maximul ce se putea atrage. Ceea ce 
sunt autobuzele pe proiectul BERD, sunt peste tot ce se poate absorbi pe fonduri 
europene.  

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

Art.1. Se aprobă Contractul de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile 
externe, în valoare de până la 15.000.000 euro, cu o perioadă de angajare a 
împrumutului de până la 36 de luni și cu o perioadă de maturitate de până la 15 
ani, care urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Contractul de Garanţie pe venituri în legătură cu Contractul de Credit 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, care urmează a fi încheiat între Municipiul 
Craiova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei în 
legătură cu Contractul de Credit prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, care 
urmează a fi încheiat între Municipiul Craiova şi Banca Europeană pentru 
Reconstrucție şi Dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să negocieze 
şi să semneze, în numele şi pentru Municipiul Craiova, Contractul de Credit, 
Contractul de Garanţie pe venituri şi Contractul privind Contul de Rezervă pentru 
Serviciul Datoriei, prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre, orice modificări la 
acestea convenite de către părţile contractante, orice cerere de efectuare a unei 
trageri din credit, certificate, scrisori, notificări, cereri sau alte documente care 
trebuie furnizate conform contractelor sus-menţionate sau pentru derularea 
acestora. 

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

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

 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să vă rog frumos, la Căminul de Bătrâni nu se poate modifica desfiinţarea 

postului de medic psihiatru şi transformarea lui în asistentă medicală, în condiţiile în care 
nu există decât şase medici de medicină generală şi, după cum ştim, după vârsta de 65 de 
ani, cred că foarte mare nevoie au acei bătrâni de medic psihiatru. Sunt de acord că nu s-a 
ocupat până acum, dar de fiecare dată au avut consultaţii şi au cerut la medic psihiatru. 
Prin urmare, vă rog frumos să luaţi în calcul nedesfiinţarea acestui post de medic 
psihiatru şi transformarea lui în post de asistentă medicală.  

Dl. director Giurcă: 
Am avut cu d-na consilier şi o discuţie privată în curtea instituţiei, i-am explicat că 

acest post este foarte greu să se ocupe datorită faptului că în urma discuţiilor neoficiale 
pe care le-am avut cu psihiatrii din acest oraş, ei nu pot funcţiona la stat şi în privat. Deci 
nu au acelaşi regim ca ceilalţi medici. Nu ştiu să vă spun pe ce lege se bazează povestea 
asta. De asemenea, noi am scos o dată postul la concurs şi nu s-a prezentat nimeni. În 
perioada respectivă, noi avem contracte gratuite cu 4 dintre medicii psihiatri din oraş, 
unii dintre ei sunt chiar cunoscuţi ai doamnei şi ne ajută, ca atare motiv le multumim, şi 
având în vedere că salariile s-au mărit foarte mult în urmă cu ceva timp erau descuţii vis 
a vis de salariile medicilor, eu zic că este o chestie benefică să mergem pe un parteneriat 
gratuit cu medici psihiatri şi să facem un post de asistentă medicală pe care îl putem ţine 
24 din 24 pentru că medicul psihiatru lucrează numai 8 – 16 la noi. Este o decizie pe care 
a luat-o consiliul consultativ al instituţiei, noi am zis că este bună, acum rămâne la 
latitudinea dvs. dacă votaţi sau nu. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2018. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).  
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al 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 art.33 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 

Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, prin completare cu atribuţiile 
postului de şofer, identificate conform anexei carte face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.304/2018. 

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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la analizarea 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, 
pe semestrul I al anului 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  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 

nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului 
Craiova, a unor fonduri pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele 
mai bune rezultate în anul 2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului 
Doljean", organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, în 
luna decembrie 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Am văzut aici în rectificarea de buget că se dau 43 mii lei pentru trimiterea de 

felicitări la cetăţenii Craiovei. Aici se dau 40 mii lei de la primărie să premiem sportivii 
care ne-au reprezentat cu cinste în România şi peste hotare. Este o sumă foarte mică în 
condiţiile în care 25 miliarde vechi s-au dat la festivalul Shakespeare pentru străini, la 
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Mihai Eminescu şi la copiii care sunt în şcolile din Craiova şi profesorii care îi 
antrenează, dăm doar 40 mii lei. Eu v-am spus că pentru felicitări se dau 43 mii lei, iar 
pentru nişte copii care ne reprezintă doar 40 mii lei în total. Aceasta este toată suma care 
se oferă acestor premii. Vă rog frumos să măriţi această sumă. Ştiţi că este un timp foarte 
scurt, dar cred că aceşti copii merită mult mai mult din partea noastră. Vă mulţumesc 
frumos. 

Dl. Administrator Public Manda: 
Noi acolo suntem în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi 

este suma pe care a solicitat-o Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret. Nu ştiu dacă 
este legal să putem să dăm mai mult decât ne solicită partenerul nostru. Ce trebuie să ştiţi 
dvs. este că la această gală este partener şi Consiliul Judeţean Dolj pentru că este vorba şi 
de sportivi din judeţul Dolj şi Consiliul Judeţeană alocă o sumă destul de importantă, 
plus banii proprii de la Ministerul Tineretului şi Sportului, plus sponsorizări.  

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

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a sumei de 40.000 
lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor, prevăzuţi în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul evenimentului "Gala Sportului 
Doljean", organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  în luna 
decembrie 2018. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în 
calitate de partener al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, în vederea 
organizării evenimentului sportiv internaţional Dynamite Fighting Show, în 
data de 14 decembrie 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 Direcţiei 

Judeţene pentru Sport şi Tineret, în vederea organizării evenimentului sportiv 
Dynamite Fighting Show, în data de 14 decembrie 2018.  

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 27.000 
lei, în vederea organizării 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 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.  
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj 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 aprobarea organizării, a Galei Fotbalului Doljean 
„Ilie Balaci”-Ediţia I, în data de 19 decembrie 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 organizarea Galei Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-Ediţia I, în data de 19 

decembrie 2018. 
          Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 20.800 

lei, în vederea organizării 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 Judeţeană de Fotbal Dolj, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.  

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a 
fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 
2019. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în 
natură foştilor proprietari, în anul 2019, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 
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Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul 
locativ de stat, în anul 2019. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, în anul 2019, prevăzută în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de 
stat, în anul 2019, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii, prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.4. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova. 
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.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute 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.349/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială 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 aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 3 locuinţe sociale, către persoanele 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 

hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.13. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.5, ap.13, către Negrea Violeta, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.149898/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 78077,32 lei, avându-se în vedere valoarea 
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de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 80/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13,55 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.13, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 

Art.4.  (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 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 Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Negrea Violeta vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere 
ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 
administrarea Consiliului Local 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 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. 
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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. 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele 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 şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul 
Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului de concesiune 
nr.44T/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Souvenir Trading S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  prelungirea duratei contractului de concesiune nr.44T/2004, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Souvenir Trading S.R.L., 
având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 60,3 mp., situat în municipiul Craiova, str.Dr.Ioan Cantacuzino, 
nr.8C, cu destinaţia de terasă, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până 
la 30.06.2026. 
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Art.2. Redevenţa pentru terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.44T/2004 
va fi stabilită pe baza raportului de evaluare, care va fi supus spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.44T/2004. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.247/2003. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Souvenir Trading 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 
22. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 

care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în 
str.Dezrobirii, nr.124. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L., a 

terenului în indiviziune, în suprafaţă de 94 mp., proprietate privată a municipiului 
Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124. 

 Art.2.În termen de 120 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, S.C. Cafe Bar 
Goldstar S.R.L. are obligaţia de a intabula, pe cheltuiala sa, în cartea funciară, 
întreaga suprafaţă de teren de 1763 mp,  situat în str. Dezrobirii, nr. 124, 
identificată la poz. 3 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 323/2018.  

  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L.   

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, pentru încheierea, semnarea şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară 
şi  S.C. Cafe Bar Goldstar S.R.L.  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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23. Proiect de hotărâre privind preluarea, din administrarea Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în vederea concesionării către R.A.T. SRL.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, a 

patru autoturisme aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
preluare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, identificate la art.1 din prezenta hotărâre şi, pe 
cale de consecinţă, se modifică, prin completare, anexa nr.4.1 – bunuri de retur 
din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
personae cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova, către R.A.T. SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.262/2018. 

              Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 privind aprobarea 
inventarului domeniului privat şi nr.402/2011 privind darea in administrarea 
Politiei Locale  a unor bunuri.           

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Poliţia Locală a Municipiului Craiova şi R.A.T. SRL 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 preluarea din administrarea Serviciului Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, a 
unui mijloc fix aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
vederea transmiterii în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială 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 preluarea din administrarea Serviciului Public Management Spitale, 

Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, a automobilului cu număr de 
inventar 21300014, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă transmiterea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova. 
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Art.3.  Preluarea-predarea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face prin 
proces-verbal încheiat între părţi. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul-verbal de 
preluare-predare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

              Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.8/2013 cu privire la preluarea bunurilor 
achiziţionate în cadrul programelor „Centrul de zi-Sprijin pentru vârstnicii 
abandonaţi de familie” şi „Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”, 
nr.213/2016 cu privire la transmiterea în administrarea Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova a bunurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova şi nr.522/2007 privind 
aprobarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

                Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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 unanimitate de 
voturi. 
 

 
25. 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 anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexele nr.3 

şi 4 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
               Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, nr.197/2010, nr.146/2012 şi 
nr.819/2013 şi nr.404/2018. 

                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. 
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26. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la  

obiectivul de investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul 
Romanescu-Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 

„Locuinţe cu chirie pentru tineri Ansamblul Romanescu-Potelu, etapa a III-a, 
Obiectivul 3.1”, varianta 2, având următorii indicatori tehnico-economici:  

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):   19.375.475,77 lei 
(din bugetul local:5.954.783,25 lei, din bugetul de stat, prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe: 13.420.692,52 lei); 

 Din care C+M (inclusiv TVA)                15.662.293,58 lei  

 (din bugetul local:5.071.966,00 lei, din bugetul de stat, prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe: 10.590.328,58 lei); 

 Durata de realizare:                                        11 luni,   
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.407/2009. 

Art.3. 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 
Carpenului”. 
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  actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare strada Carpenului”, prevăzute în 
anexele 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.385/2015. 

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



sapl 6/-       sed ord. 29.11.2018                                                         25                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

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

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere 
corp C1 cu spaţii pentru învăţământ, grădiniţă cu program normal (o grupă) 
şi grupuri sanitare-Şcoala nr.27 Popoveni”. 
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  actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii pentru 
învăţământ, grădiniţă cu program normal (o grupă) şi grupuri sanitare – Şcoala 
nr.27 Popoveni”, după cum urmează: 

  Valoarea totală a investiției  (inclusiv TVA):   1.825.548 lei 
   Din care C+M (inclusiv TVA)                   1.370.150 lei   

   Durata de realizare:                                             12 luni,    
            prevăzute în anexele 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.165/2017. 
Art.3. 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. 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiii „Modernizare acces în Parcul „Nicolae Romanescu” şi 
amplasare statuie”. 
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 Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Modernizare 

acces în Parcul Nicolae Romanescu şi amplasare statuie”, scenariul 1, având 
următorii indicatori tehnico-economici:  
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):   934.977,83 lei 

 Din care C+M (inclusiv TVA)               771.171,98 lei  

  Durata de realizare:                                        6 luni,   
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 Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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. 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu 
capacitate de peste 5000 de locuri”. 
Dl. Consilier Local Diaconu: 
Aş vrea să-l întreb pe dl. primar, mă uit pe raportul de la punctul acesta, lucrările 

au început în 2015. Suntem în 2018, sunt aici o sumedenie de lucrări care, sincer, eu nu 
le-am văzut nicăieri. Aş vrea să ne spună când se vor finaliza lucrările stadionului. Eu am 
trecut de la categoria 5 la categoria 3 pe tipuri pe lungimi, lucrări pentru competiţii 
europene, am acceptat treaba asta, am fost de acord, nu am văzut nimic, niciun fel de 
lucrări la stadionul de atletism. Am întreabă lumea şi să ştiu ce să le răspund. Când se vor 
finaliza lucrările la stadionul de atletism?  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Proiectul pe care îl cuprinde punctul 31 prevede şi perioada de execuţie a 

stadionului de atletism de 10 luni din momentul adjudecării licitaţiei. Din momentul în 
care noi avem avizat de către consiliul local acest proiect, începem procedura de licitaţie, 
sperăm ca până la finalizarea vremii rele, adică până în luna martie să fie adjudecarea 
făcută şi să avem un constructor care în 10 luni, asta ar însemna la sfârşitul anului 2019 
să fie realizată. Dacă se adjudecă licitaţia până atunci. Pot să mai fie şi probleme legate 
de această adjudecare. Problema este că la ora aceasta acest stadion este în categoria 2A, 
aşa cum aţi remarcat, înseamnă Campionatul European de Atletism, este un lucru pe care 
de comun acord l-am stabilit. Noi aveam obligativitatea acolo să facem o pistă de 
atletism chiar din stadionul demolat să o executăm alături. Ne-am împotmolit la vremea 
respectivă datorită pânzei freatice pentru că în momentul când a început construcţia şi a 
celuilalt stadion pânza freatică s-a ridicat mai mult pe stadionul celălalt, pânză freatică 
care, aţi văzut foarte bine, influenţează şi gazonul de pe stadionul de fotbal, este o 
problemă, iar acest proiect ţine cont de tot ce înseamnă probleme care s-au ivit în 
perioada aceea, prima perioadă de construcţii, pânză freatică şi valoarea este foarte mare 
şi datorită dotărilor pe care le are stadionul. Bineînţeles, putem să renunţăm la mare parte 
din ele, dacă vrem să avem acolo doar o pistă de atletism, dar stadionul de aproape 1 
milion de euro prevede pistă de încălzire separată. Acest stadion de atletism ce poate să 
găzduiască dacă nu are o pistă de încălzire şi pista de încălzire a fost prevăzută separat, o 
altă pistă de 200m faţă de cea de 400 m care are cel puţin o lungime de 100 m pentru 
sprinturi şi care, la rândul ei, este prevăzută în această documentaţie cu fundaţie pentru a 
avea posibilitatea să fie acoperită ulterior. Dacă într-o altă etapă se consideră că este un 
lucru benefic pentru oraş, acea pistă de încălzire se poate transforma într-o sală de 
atletism. Dar fundaţiile de acolo, costă şi ălea câteva sute de mii de euro, dacă nu mă 
înşel eu 7-800 mii de euro. Deci sunt lucruri la care se pot renunţa. Se poate renunţa la 
dotări, se poate renunţa la fundaţii, se poate renunţa la nocturnă, la orice, proiectul este 
modular. Depinde de voinţa noastră. Vrem să avem un stadion, primul din ţară care să 
găzduiască competiţii europene de atletism şi având în vedere valoarea atletismului din 
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Craiova, şi valoarea atleţilor, că Craiova a dat poate cei mai mari atleţi din istoria ţării, şi 
să continuăm şi să avem această tradiţie, să ne bucurăm încă o dată de un campion 
olimpic aşa cum a fost Natalia Andrei, sau ne rezumăm la strictul necesar, venim cu 
minimul de îmbunătăţiri pente proiectul din 2015 şi ne oprim acolo. Este conceput 
modular. Putem să mergem la ce nivel dorim. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
Profit de ocazie şi vă mai întreb un lucru: aţi ridicat problema stadionului 

Oblemenco din cauza pânzei freatice, când s-a construit stadionul s-a ridicat pânza 
freatică şi au îngreunat lucrările de la stadionul de atletism. Asta ar fi problema şi a 
gazonului de pe Oblemenco, am înţeles. La vechiul Oblemenco nu a fost aceeaşi pânză 
freatică? Gazonul arăta foarte bine pe vechiul Oblemenco. Acum arată nu foarte bine, ca 
să fiu elegant. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
La vechiul Oblemenco gazonul era în aer liber. Aerisirea gazonului, ventilarea 

gazonului, vaporizarea apei din pânza freatică se făcea cu altă viteză. Aici gazonul fiind 
acoperit, curenţii de aer care duc la vaporizarea apei din pânza freatică superioară sunt 
mult mai reduşi. De aceea, dacă aţi văzut, în perioade de vară şi chiar şi acum toamna 
când este o ploaie abundentă şi pânza freatică creşte foarte mult, se pornesc nişte 
ventilatoare interioare. Tocmai de aceea sunt ventilatoare foarte mari, una din 
observaţiile pe care le-a făcut expertul când şi-a făcut expertiza pe care noi am 
comandat-o, a fost şi această schimbare a ventilatoarelor, cu alte ventilatoare şi mai mari. 
Deci schimbarea pânzei freatice de la exterior la interior este o realitate care 
demonstrează că ne-am lovit de ea, iar vis a vis de gazon eu pot să vă spun că de când a 
intrat în administrarea noastră, mai precis după data de 27 iulie când a fost Super Cupa 
României, gazonul arată cu totul şi cu totul altfel, la ora asta mult mai bine. Nu pot să 
spun că arată perfect, este departe de a fi ceea ce trebuie, dar arată mult mai bine prin 
eforturile pe care ler-am făcut noi până acum. 

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

Art.1. Se aprobă  actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 
locuri”, prevăzute în anexele 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.118/2017. 

Art.3. 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. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.335/2018 referitoare la participarea unităţii 
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administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziţie 
de mijloace de transport public-tramvaie”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.335/2018, în sensul renumerotării articolelor din conţinutul Acordului 
de parteneriat dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
unitatea administrativ-teritorială Municipiul Craiova. 

           (2) Forma modificată a Acordului de parteneriat este prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte dl.Mihail Genoiu, Primarul unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova, să semneze forma modificată a Acordului de parteneriat. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico-Financiară şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. C-tin 
Brâncoveanu şi incinta Liceului Tehnologic „Gheorghe Bibescu”, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. C-tin Brancoveanu, nr. 99 A. 
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 reglementărilor 

urbanistice în zona cuprinsă între str. C-tin Brâncoveanu şi incinta Liceului 
Tehnologic „Gheorghe Bibescu”, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str. C-tin Brancoveanu, nr. 99 A, 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. 
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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţiunilor zonei cuprinsă între str. Dr.Nicolae Ionescu 
Siseşti-str. Dr.N.C.Paulescu-str. Dr.Mihai Cănciulescu-str.Popoveni, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti, 
nr.1A. 
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 funcţiunilor zonei 

cuprinsă între str. Dr.Nicoae Ionescu Siseşti-str. Dr.N.C.Paulescu-str. Dr.Mihai 
Cănciulescu-str.Popoveni, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Dr.Nicolae Ionescu Siseşti, nr.1A, 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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. Sfinţii 
Apostoli-str. Anul 1848-str. Tudor Vladimirescu, cu destinaţia mixtă de 
locuinţe şi servicii, generat de  imobilul situat în municipiul Craiova, str. Anul 
1848, nr.31. 
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 reglementărilor 

urbanistice în zona cuprinsă între str. Sfinţii Apostoli-str. Anul 1848-str. Tudor 
Vladimirescu, cu destinaţia mixtă de locuinţe şi servicii, generat de  imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.31, 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. 
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei staţii distribuţie carburanţi auto şi amplasare 
totem, în municipiul Craiova, Aleea 4 Şimnic, nr.12. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei staţii distribuţie 

carburanţi auto şi amplasare totem, în municipiul Craiova, Aleea 4 Şimnic, nr.12, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Termenul de valabilitate al Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, 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. 

 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea a două locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.15. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a 2 locuinţe, cu 

regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.15, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Termenul de valabilitate al Planul Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, 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. 
 
 

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii „Piaţa Regele Ferdinand şi 
Regina Maria”,  terenului situat la intersecţia str. Lipscani şi Calea Unirii. 

      Dl. Consilier Local Sirop: 
      Aţi trecut foarte repede, aş fi avut nişte discuţii şi la punctul 30, dar aţi trecut foarte 
repede. La punctul 38 avem de stabilit denumirea unei piaţete care momentan se află pe 
Calea Unirii şi are această denumire şi dvs. propuneţi atribuirea denumirii de Regele 
Ferdinand şi Regina Maria. În primul rând, mi se pare nu foarte practică această 
denumire, foarte lungă aşa, Regele Ferdinand şi Regina Maria, dar, în acelaşi timp, 
pentru activitatea glorioasă depusă sau pentru ce au lăsat în urmă Regele Ferdinand şi 
Regina Maria să alocăm un spaţiu atât de mic de aproximativ 200 mp, să vă încadraţi de 
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nişte blocuri care nu simbolizează perioada Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria şi mai 
degrabă simbolizează perioada comunistă care s-a ocupat cu demolări şi, eventual, 
construiri de blocuri, parcă nu este chiar reprezentativ. Dacă se dorea atribuirea unei 
astfel de denumiri, puteaţi să găsiţi un alt amplasament poate mai potrivit, sau mai legat 
de activitatea celor doi mari oameni de stat. Aşadar, vrem să cerem clarificări la acest 
punct şi dacă nu suntem lămuriţi, într-un final, ne vom abţine. Vă mulţumesc. 
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Vreau să răspund eu.  Nici viaţa nu a putut să-i despartă pe cei doi. Nici 
necazurile, nici războaiele, nici greutăţile şi nu cred că este cazul să-i despărţim noi. Au 
fost o familie unită. Dacă vorbeam de Carol al II-lea puteam să zicem ceva, dar de 
familia Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria chiar este păcat să-i despărţim noi acum. 
Faptul că sunt pe str. Unirii şi că s-a găsit acest loc care chiar nu arată foarte bine, de 
mult timp şi care ar putea fi împodobit cu o statuie măreaţă a celor doi şi care ar veni şi 
în asentimentul a ceea ce a spus colegul dvs., dl. Florescu, de a avea o statuie cu Regina 
Maria, consfinţeşte acest lucru, mai ales că puţin mai jos este Piaţa Carol I. Practic, toate 
sunt pe str. Unirii şi este o legătură strânsă între unire, str. Unirii şi numele celor doi. Şi 
să nu uităm că este în faţa unuia dintre cele mai frumoase localuri din Craiova, este vorba 
de Hotelul Minerva unde inclusiv fostul preşedinte al Franţei, de Gaulle, a venit să-l mai 
vadă încă o dată pentru că-l ştia din timpul războiului. Că vremurile au fost dure, că str. 
Unirii a căzut la cutremur şi a fost reconstruită, ea tot str. Unirii rămâne şi tot în acelaşi 
loc. Dacă la un moment dat, se va găsi o altă variantă mai bună, eu n-am nimic 
împotrivă, dar până una alta, haideţi s-o lăsăm acolo unde este, pentru că decât acea 
fântână care arată groaznic la ora asta, oricum un mausoleu cu cei doi ar fi mult mai 
frumos. 
 Dl. Consilier Local Florescu: 
 V-am ascultat cu atenţie. Noi, consilierii PNL vom vota pentru, dar, în acelaşi 
timp, vă propunem ca acesta să fie şi locul unde vom amplasa bustul Regelui Ferdinand 
şi al Reginei Maria, de data aceasta.  
 Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Acesta de fapt, este şi scopul.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „PIAŢA REGELE FERDINAND ŞI REGINA 
MARIA”,  terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat la intersecţia str. Lipscani şi Calea Unirii, identificat conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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38. Proiect de hotărâre privind schimbarea parţială a denumirii bd. Ştirbei Vodă, 
în bd.Ilie Balaci. 

Dl. Consilier Local Diaconu: 
La acest punct aş vrea să fac câteva remarci. Pe lângă faptul că Ilie Balaci a fost cel 

mai mare sportiv din regiunea asta, din Oltenia, aş vrea să vă întreb dacă a fost făcut un 
studiu de impact cu cetăţenii. Ce implică această schimbare a denumirii străzii Ştirbei 
Vodă cu Ilie Balaci, ce cheltuieli sunt, dacă a fost cineva în zonă şi a întrebat cetăţenii 
din zona respectivă dacă sunt de acord să-şi schimbe buletin, certificat de nomenclatură 
stradală, certificate de la firmă şi cine suportă aceste cheltuieli. Timpul pe care oamenii îl 
pierd pentru această schimbare. Vă mulţumesc, poate ne lămureşte dl. Primar. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
În documentaţia pe care noi am pregătit-o şi pentru avizare şi pe care o aveţi în dosare 

acum, sunt ataşate rapoartele a două direcţii de bază: cea de Evidneţă Informatizată 
legată de acte care le va schimba şi cea de urbanism cu privire la starea imobiliară pentru 
acest traseu, deci vom face schimbarea de la Ciupercă către Parc, ceea ce înseamnă 122 
de unităţi locative, case de locuit, la care se adaugă blocurile de pe stânga. Potrivit 
proiectului de hotărâre pe care îl propunem, legea ne permite să atribuim o denumire sau 
să schimbăm o denumire, ceea ce presupune ca atunci când autoritatea îşi însuşeşte acest 
atribut legal, ea va suporta şi cheltuielile şi în raport este prevăzut şi textul legal. 
Cheltuiala pentru o carte de identitate înseamnă 7 lei, dacă ar fi trebuit să eliberăm şi 
CNS-uri pentru case de locuit, 7 lei sau 50 lei, respectiv 63 lei pentru cel de urgenţă, 
aceste cheltuieli nu se vor achita de către titular, pentru că noi în hotărâre am spus că îi 
scutim de plata taxelor aferente acestor cheltuieli. Deci noi am pregătit până la acest 
moment. Pe de altă parte, am luat legătura cu Autoritatea Electorală  Permanentă cu 
privire la listele electorale. Ni s-a admis această modificare în sensul că şi dacă nu se 
schimbă actele de identitate pe liste vor apărea cu denumirea veche şi denumirea nouă în 
paranteză. Deci nu există probleme legate de neconformitate atunci când vor vota. 

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

Art.1. Se aprobă schimbarea parţială a denumirii bd.Ştirbei Vodă, în bd.Ilie Balaci, pe 
tronsonul străzii, cuprins între intersecţia cu bd.1 Mai şi intersecţia cu strada 
Bucovăţ. 

  Art.2. Cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi 
schimbate, ca urmare a modificării denumirii aprobate la art.1, vor fi suportate de 
la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova.  

  Art.3. Se aprobă scutirea de la plata taxelor aferente eliberării certificatelor de 
nomenclatură stradală, inclusiv cele în regim de urgenţă, pentru imobilele ale 
căror adrese se vor modifica potrivit schimbării denumirii aprobate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.197/2010 şi nr.147/1999 referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
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Direcţia de Evidenţă a Persoanelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

39. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Sunt membru în consiliul de administraţie al Liceului Voltaire şi sper că telenovela 

disputei dintre ei şi vecini să se apropie de sfârşit, dar acolo avem o mare problemă, 
probabil că o ştiţi şi dvs., starea în care se găseşte clădirea. Şi mă refer la interiro, mă 
refer la sălile care trebuiesc renovate, mă refer la parchetul care arată groaznic. Sunt 
sigur că ştiţi toate aceste probleme. Au probleme şi cu sistemul de încălzire, cu etanşarea, 
aşteaptă intervenţia sau rezolvarea primăriei a problemei gardului. Şi să ştiţi că dacă mie 
iniţial mi s-a părut o problemă care ar putea fi un moft, după ce am discutat de mai multe 
ori, am realizat că chiar este nevoie de un gard care să-i separe. În plus ei, în urma 
deciziei consiliului pe care am avut-o, eu am cerut o suplimentare a bugetului. Ştiu că nu 
poate fi rezolvată acum, să fim conştienţi, dar aş vrea să se ţină cont de nevoile lor de 
dotare şi să-l prindem cel puţin în bugetul pe 2019 şi aş vrea să urmăresc chestia asta 
neapărat, fiindcă fiind cu dânşii de doi ani, chiar am început să ţin la acest liceu, 
observând că profesorii, părinţi, elevi se implică extraordinar de mult, ca o familie, în 
rezolvarea problemelor care sunt. 

Mai este o problemă pe care aş vrea să v-o ridic, dl. primar. Ei au o problemă şi cu 
sălile de sport. Din câte ştiu eu, n-aş vrea să creez iarăşi un conflict, liceul vecin are două 
săli de sport. Una a fost a vechiului liceu Electroputere sau ceva de genul acesta, din câte 
ştiu eu. Nu am putea rezolva într-un fel, mai ales că ceilalţi sălile de sport le au şi 
închiriate, le închiriază. Este problema dânşilor, nu asta vreau să ridic, dar nu am putea o 
sală de sport s-o tranferăm la Liceul Voltaire?  

A doua problemă este o problemă pe care nici nu ştiu dacă primăria o poate 
rezolva. În urma discuţiilor cu mai multe asociaţii de proprietari cărora li s-au blocat 
conturile pentru neplată la termoficare şi bineînţeles, executorul, recuperatorul de fapt, 
recuperatorul de la Tărgu Jiu le-a blocat conturile şi nu mai pot fi folosite, cu excepţia 
plăţii salariilor şi a impozitelor. Asta este altă problemă. Conform legii care este în 
funcţiune, plăţile se pot face decât prin cont. Dar este o problemă unde primăria este 
dezavantajată şi ea. Ei mai au plăţi de făcut şi către alţi furnizori: apă, canal. Ei nu pot să 
facă nicio plată. Ar trebui discutat să li se mai lase o sumă, să li se plătească parţial şi 
celelalte facturi pe care le au şi la apă, la canal, să se facă o prioritizare, să se facă o 
limitare că altfel, eu înţeleg, ducem toţi banii spre termoficare şi după aceea blocăm 
celelalte societăţi care sunt tot ale primăriei. Vă mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Am două probleme. Aş dori să aduc în primul rând în atenţia Direcţiei de Servicii 

Publice sau Poliţiei Locale, cei care au atribuţii în acest domeniu. Am văzut în mai multe 
locuri din oraş că cetăţenii şi-au trasat locuri de parcare. Am şi câteva locaţii dar sunt 
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convins că sunt multe situaţii şi n-aş putea să le epuizez acum. În plus, a şi nins, este mai 
greu de verificat în aceste zile.  

A doua problemă – la asociaţia de locatari ANL R 2008 se pare că sunt de mai 
mult timp nişte probleme acolo cu d-na administrator. În primul rând cetăţenii de acolo 
reclamă faptul că adunarea generală s-a desfăşurat fără a se ţine cont de regulament şi alt 
aspect, d-na administrator a trimis adrese la locurile de muncă ale câtorva locatari. Vă 
rog să trimiteţi un control acolo să vedem dacă se confirmă lucrul acesta, să vedem ce se 
întâmplă, pentru că mi se pare un abuz destul de grav al doameni administrator. 

D-na Consilier Local Ungureanu:  
 Vreau să vă rog frumos, la ultimul meci de la sala Polivalentă, aş vrea să vorbiţi şi 
dvs. cu dl. Mateescu, i-am spus şi eu încă o dată. Nu mi se pare normal la terminarea 
meciului ca după vreo douăzeci şi ceva de minute, rămăseseră cam maxim douăzeci de 
oameni în sală pe o parte şi douăzeci în partea cealaltă, venind Ana Maria Ţicu cu mâna 
în ghips spre noi să facem o poză, am vrut să dăm la o parte un panou, ca să ajungem la 
marginea terenului, deci un metru pur şi simplu în sală. Un individ, că nu pot să-i spun 
poliţist comunitar ne-a împins, erau copii, în afară de mine mai erau şi câţiva suporteri. A 
trebuit să sară Trifunovici, cu Nicolici şi cu Georgiev ca să vină să împingă oamenii şi să 
le dea la o parte să le spună că vor să facă poze. A fost un fapt de o penibilitate rar 
întâlnită, dându-mi chiar lacrimile, să ştiţi, pentru ce am păţit în seara aceea când vin cu 
250 de oameni să strigăm „Hai, Craiova!” şi vine un individ şi ne împinge ca pe ultimii 
oameni. Am fost la Herning, am fost la Viborg, am fost în Franţa la Metz, la Ljubljana, 
toate jucătoarele după ce se termină meciul, fac poze cu suporterii, nu-i împinge niciun 
individ zelos care nu ştie nici măcar pe ce lume trăieşte şi pentru ce-şi primeşte banii. Aş 
vrea să vă rog frumos să-şi vadă atribuţiile aceşti oameni care sunt puşi, pentru că eu cred 
că nu ştiu care este regula la un meci, când se termină meciul, dacă acei copii vor să facă 
poze, nu trebuie să-i îmbrâncească şi să se poarte atât de urât cu ei.  
 În rest nu vreau decât să vă spun tuturor celor care lucrează în Primăria Craiova, 
un sincer „La mulţi ani!”, le urez să fie sănătoşi şi să aibă multe bucurii alături de 
familiile lor. Dvs. vă urez spor la muncă şi să fiţi mai tolerant şi cu propunerile noastre, 
că nu sunt nişte propuneri chiar îngrozitoare, dar chiar dacă nu aveţi voie, poate să 
gândiţi de la anul să fie mult mai bine. Vă mulţumesc foarte mult. 
          Dl. Consilier Local Vasile: 

Înainte de a face interpelarea, dl. primar, azi dimineaţă în comisie am avut 
sesizările venite de la doi cetăţeni care doreau să se exprime public în cadrul şedinţei 
Consiliului Local, respectiv în comisii. Un cetăţean s-a exprimat în cadrul comisiei. 
Înţeleg că mai este un cetăţean în sală care ar dori să vă spună câteva cuvinte cu o casă 
care a luat foc. Având în vedere că nu este nici măcar 11, eu v-aş solicita să-l lăsăm să ne 
spună, până la urmă este in interesul cetăţenilor şi ar trebui să-i ascultăm dacă vin la 
şedinţele consiliului local. Poate putem să rezolvăm situaţiile de urgenţă. 

Interpelarea pe care vreau să o fac se referă la traficul haotic din oraşul nostru. În 
ultimul timp au avut loc foarte multe accidente mortale. Ştim cu toţii că nu aţi dorit să 
acceptaţi atunci când am făcut bugetul anual, să prindem o sumă de bani, mică spun eu, 
pentru un studiu de trafic adevărat în oraşul nostru, însă se vede că nu suntem în stare să 
gestionăm traficul. Dl. primar, sunt foarte multe accidente, şi foarte multe accidente 
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mortale. Poliţia Locală, din câte ştiu, are divizie de rutieră. Aş dori un raport scris, ce fac 
aceşti lucrători din divizia rutieră de la Poliţia Locală şi un raport de activitate practic, 
măcar pe anul în curs. De asemenea, avem o comisie de sistematizare. Doresc procesele 
verbale ale acestor şedinţe şi un raport de activitate al acestei comisii de sistematizare. 
Situaţia în oraş este dezastruoasă. Au loc accidente şi repet, accidente mortale. De 
asemeni, solicit comisiei de sistematizare şi executivului să realizeze în cel mai scurt 
timp, o  hartă a punctelor negre, cum se numesc ele, acolo unde au loc cele mai multe 
accidente. În cel mai scurt timp. Dar pănă atunci, vreau de urgenţă pe bvd. Dacia – 
Rocadă la trecerile de pietoni unde au avut loc accidente mortale, să montăm limitatoare 
de viteză. Deci nu este un lucru pe care nu putem să-l facem, putem să-l facem foarte 
repede. Adică în momentul în care într-un loc vedem că au loc foarte multe accidente, 
trebuie să luăm o măsură. Nu ne ajută nimeni altcineva, suntem consilieri locali în 
Primăria Craiova şi trebuie să avem grijă de vieţile cetăţenilor noştri. Deci pe bvd. Dacia 
Rocadă la trecerile de pietoni, mai ales acolo unde au avut loc accidente mortale. 

Într-o şedinţă anterioară, am solicitat comisiei de sistematizare a oraşului să 
găsească o soluţie pentru intersecţia Horia – Nanterre unde sunt accidente foarte multe. 
Nu sunt suficiente opritoarele care s-au pus şi doresc o soluţie astfel încât cele două străzi 
să fie cu sens unic. De asemenea, în raportul pe care îl doresc de la Poliţia Locală, de la 
divizia rutieră, vreau să-mi spună câte accidente au avut loc, câte accidnete mortale şi 
unde au avut loc în ultimul an de zile ca să putem să avem o bază de la care să găsim o 
soluţie de urgenţă. Vă mulţumesc mult.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Am mai multe aspecte pe care vreau să vi le aduc la cunoştinţă. D-na Marcela 

Panduru m-a contat să transmit următoarea interpelare: să avem în plan infrastructura de 
pe str. Bucura cu amenajarea trotuarelor şi executarea gaigărelor de preluare a apei 
pluviale. Doamna consideră că este o stradă de centură pe care circulă şi tiruri din toate 
părţile şi arată foarte urât. 

A doua interpelare este pentru dl. viceprimar Cosman, este mai mult o reamintire 
de la o cunoştinţă comună. La colţul intersecţiei străzii Sergent Constantin Popescu cu 
Dimitrie Radovici, fostă Privighetorii este un teren îngrădit nefolosit, de la Anton 
Ştefănescu, este interpelarea, că îl ştiţi. S-au folosit parcelele de un cetăţean dintr-un bloc 
vecin, în suprafaţă de 150 – 200 m. Există două sesizări la Primăria Craiova cu număr de 
înregistrare semnate de toţi locatarii blocului 42B prin care se solicită parcare privată, 
eventual, ştiţi speţa, aşteptăm un răspuns de la dvs. Am zis să vă amintim. 

Tot d-na Marcela Panduru zice că traseul autobuzului 5 B este foarte inconsecvent 
şi că este ghidat numai după nevoile elevilor şi respectiv zilele libere ale bugetarilor şi că 
mai au şi alţi cetăţeni probleme de rezolvat. Vă rog să verificaţi consecvenţa traseului 5B 
să zic, poate au fost defecţiuni, ce s-a putut întâmpla în perioada aceea. Este o sesizare 
primită acum o săptămână.  

În acelaşi timp, la comisia de ieri la care am participat, s-a prezentat un domn care 
mă contactase şi în prealabil pentru audienţă, dl. Bambaloi Ilie, care a făcut o relatare 
scrisă a unei situaţii, a unei stări de fapt. Dumnealui este executantul lucrării pe un teren 
concesionat de Primăria Craiova, acela care trebuia supus demolării şi până la urmă s-a 
pierdut procesul cu demolarea, respectiv hotelul acela despre care presa a scris că este 



sapl 6/-       sed ord. 29.11.2018                                                         36                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

ilegal. Dumnealui se află în sală şi ar vrea să adreseze câteva cuvinte executivului sau 
întregului consiliu local. Practic vrea să pună în vedere o stare de fapt şi vrea să-şi apere 
într-un fel investiţia, dacă puteţi să-i permiteţi să aibă accesul la cuvânt. Dacă nu, suntem 
informaţi despre această stare de fapt. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Am două sesizări. Este vorba despre asfaltarea trotuarelor de pe str. Brestei de la 

intersecţia cu str. Pelendava către ieşirea spre Breasta. Sunt porţiuni de 5-10 m între 
gardurile oamenilor şi stradă şi nu este niciun fel de trotuar. Este pur şi simplu noroi. 

Cea de-a doua sesizare: în zona Casa Ştiinţei – Regia de Apă, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, sunt mai multe cvartaluri de blocuri. Situaţia este cunoscută şi 
de dl. Preşedinte, locuind în aceeaşi zonă ca şi mine. Sunt mai multe cvartaluri de blocuri 
ale căror parcări sunt de pământ, de piatră. Este inadmisibil, suntem în 2018, mai avem 
puţin şi intrăm în 2019, oamenii să aibă parcări de pământ şi de piatră, când peste tot în 
jur s-au făcut parcări care sunt de covor asfaltic. Am discutat cu oamenii, este una din 
puţinele probleme rămase din cartier. Au fost nişte probleme cu gunoaiele, am sesizat la 
salubritate şi s-a intervenit foarte repede. 

Şi tot aici în această zonă am discutat şi cu dl. Mateescu de la Poliţia Locală, 
oamenii ar dori o îmbunătăţire a măsurilor de siguranţă publică. 

D-na Consilier Local Predescu: 
Dl. primar,  sper că dacă vorbesc în şedinţă publică, să fiu totuşi luată în 

considerare. Pentru intersecţia str. Caracal şi bvd. Gheorghe Chiţu, de ani de zile s-a 
ridicat problema traversării, pentru că au prioritate cei de pe bvd. Gheorghe Chiţu a 
străzii de către automobilele care vin de pe str. Caracal. A fost realizat chiar un studiu de 
fezabilitate cu semafor. A fost gata acel studiu de fezabilitate cred că la începutul acestui 
mandat, numai că s-a renunţat la el. Coada autoturismelor state la rând pe str. Caracal 
pentru a putea traversa intersecţia în unele zile la prânz depăşeşte intersecţia cu str. Matei 
Millo, mergând spre centru, adică este mai lungă de 100 m. Dacă ne convine să fie aşa, 
este bine. Nu ştiu ce să mai spun pentru că maşinile care sunt pe str. Caracal vor să 
ajungă cât mai în faţă. Ca atare, blochează şi intersecţia cu Matei Millo, astfel încât cei 
care urcă de la Medicina Veche să ajungă spre General Dragalina. Se blochează traficul. 
Este o intersecţie mică. Nu se poate amplasa sens giratoriu. Este cunoscut lucrul acesta. 
Am avut studiu de fezabilitate cu semafor. S-a renunţat. Eu cred că se poate relua 
punerea în practică a acestui studiu de fezabilitate. 

Dl. primar, am să-mi permit să-mi îngăduiţi să dau un răspuns colegilor mei. Au 
fost analizate ieri de către comisia juridică cele două sesizări, atât cu privire la pretenţiile 
unei persoane de a cumpăra spaţiul comercial aflat la parterul unei clădiri, un ansamblu 
imobiliar, care a suportat un incendiu în urmă cu câtva timp, face obiectul unor cercetări, 
după finalizarea cercetărilor, normal că se poate  relua discuţia. Iar cu privire la cea de-a 
doua sesizare, a fost în şedinţa comisiei juridice ieri persoana despre care s-a făcut 
vorbire astăzi în şedinţă publică, i s-a dat satisfacţie în sensul că s-a consemnat chiar în 
procesul verbal al şedinţei comisiei juridice că s-a luat act de intenţia acestei persoane de 
a-şi recupera investiţia în modalitatea legală. Mai mult de atât nu are ce să discute, iar 
discuţiile în şedinţa plenului consiliului local se fac numai în raport de ordinea de zi. Vă 
mulţumesc. 
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Dl. Primar Mihail Genoiu: 
O să încep eu să răspund, o să răspundă şi colegii mei la unele probleme. Dl. 

Mănescu, tot ce înseamnă reparaţii de la Voltaire, am avut o discuţie cu noua directoare 
de la Odobleja, mi-a spus că are tot sprijinul nostru cu prioritate la tot ce se întâmplă 
acolo şi tot ce se doreşte. Directoarea de la Odobleja cunoaşte conflictul şi toate 
problemele cu spaţiile şi zilele trecute au venit solicitările de îmbunătăţiri şi de reparaţii, 
inclusiv cu gardul şi tot ceea ce solicitaţi dvs., i le-am dat doamnei director Maria Nuţă 
de la investiţii cu prioritate pentru că astăzi se semnează acordul cadru de reparaţii şcoli. 
Vechiul acord expiră, s-a licitat, s-au desemnat câştigătorii, când am venit eu la dvs. 
trebuia să semnez contractul şi să intre în vigoare şi are prioritate zero acest lucru pentru 
că acolo sunt două licee ale noastre între care nu trebuie să existe niciun fel de 
divergenţe.  

Vis a vis de sala de sport, aşa este cum ziceţi dvs., rugămintea doamnei a fost să 
mai lăsăm să se rezolve o parte din probleme pentru a nu crea un nou conflict. Pentru că 
şi împărţirea sălilor de sport, care ste normal, aşa cum aţi spus dvs. să fie, este 
generatoare de un alt conflict şi să-l promovăm cu sălile de sport pe măsură ce rezolvăm 
din celelalte. Dar are prioritate 0 tot ce înseamnă Voltaire, gard, reparaţii clase, acoperiş 
şi tot ce mai este de făcut. 

Asociaţia de locatari, o să vă expună dl. Bărăgan cu termoficarea şi cu ce aţi spus 
dvs. La fel o să-l rog pe Adi Cosman să-i răspundă d-lui Florescu cu ANL şi cu ceea ce 
mai aveaţi la Asociaţia nr. 2. 

Vis a vis de Servicii Publice, dl. Iancu te rog frumos să verifici dacă sunt persoane 
fizice sau juridice care au trasat locurile de parcare şi luaţi legătura cu dl. Florescu, poate 
că are nişte cazuri concrete unde s-au trasat, dar pot să vă spun că am început o acţiune 
încă din toamnă, vremea ne-a cam oprit acum, ca toate străzile care au sens unic să fie 
trasate locurile de parcare. Acolo unde strada nu permite, cum este pe Păltiniş, să se 
traseze pe o singură parte şi dacă şi acolo este o problemă ele să fie în paralel cu bordura. 
Dacă strada permite să fie în V şi acolo unde sunt străzi largi să poată fi făcute şi pe o 
parte şi pe alta, dar pe străzile cu sensuri unice se vor trasa locurile de parcare. Oricum s-
a început o acţiune de trasare a locurilor de parcare şi vreau să se continue şi se va 
continua în tot oraşul să se delimiteze exact aceste locuri de parcare. Mai există o acţiune 
făcută de un lucrător al nostru de la servicii publice, care la un moment dat a lucrat şi pe 
la proiecte europene, unde sunt inventariate aceste locuri de parcare din oraşe, chestie 
veche din 2008 – 2009 dar cu ocazia asta se readuc în realitate toate aceste locuri de 
parcare şi vor fi trasate toate. Dacă şi-a trasat cineva de capul lui, nu este în regulă. 

Dl. Mateescu nu am înţeles foarte clar conflictul pe care l-a semnalat d-na consilier 
Ungureanu, dar nu este normal să avem o atitudine ostilă. Probabil că ceva a fost şi sunt 
convins că a deranjat-o. La un moment dat se pune problema că se intră cu încălţăminte 
de stradă pe parchet. Poate ne spuneţi mai multe.  

Dl. director Mateescu: 
La fiecare meci se face un plan de ordine carte se aprobă de Gruparea de Jandarmi. 

Se interzice accesul pe terenul de joc. Este vorba despre legislaţia internă.  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
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Faptul că observatorii plecaseră din sală nu este o scuză să încălcăm regulamentul. 
Important este să nu ajungem cu sala goală.  Este bine să nu jucăm cu sala goală. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Plecaseră de 25 de minute şi observatorii, şi publicul, şi jucătoarele. Omul acela nu 

ştie nimic. Eu am venit efectiv să ajut fetele că am renunţat, nu am venit la nicio etapă. 
Trei luni de zile nu am mai călcat în Polivalentă de supărată ce am fost pe conducerea 
clubului. Să fie foarte clar. Cred că nu este adevărat. Am venit cu mare drag şi am adus 
oamenii iară că m-au implorat fetele şi mi-au dat mulţi suporteri să vin la loc sa facem 
galerie că este o sală pustie fără noi. Şi nu vin aici să mă jignească oricine. Că am şi eu o 
vârstă şi nu sunt oricine. Am 60 de angajaţi şi ştiu mai bine care este problema. Şi ştiu şi 
eu legea şi ştiu şi în străinătate cum este. Nu este adevărat ce este. Fac alte scenarii. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
 Cred că nu este o problemă de cadru instituţional. Cred că este o altă problemă. 

Lămuriţi-vă între voi. 
Studiul de trafic cu problemele, Poliţia Rutieră, procesele-verbale ale comisiilor de 

sistematizare. Ceea ce pot eu să spun la comisia de sistematizare este prezentă Poliţia 
Rutieră care are şi drept de veto în anumite situaţii şi cred că situaţia accidentelor, mai 
ales cele grave, cred că este la Poliţia Rutieră. Aveţi şi voi aşa ceva? 

Dl. Director Mateescu: 
Poliţia Locală nu are aceste date. Drept urmare nu are nici situaţia acestor 

accidente. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Procesele verbale de la comisia de sistematizare să le puneţi la dispoziţia d-lui 

consilier. 
Intersecţia Horia – Nanterre vreau să o mai luăm o dată în studiu în calcul pentru 

că punctele acelea negre de care ziceaţi dvs. la fiecare şedinţă a comisiei de 
sistematizare; poliţia Rutieră care ţine de Poliţia Română vine cu propuneri în care ei 
spun: vor oglindă, vor limitatoare de viteză, ce doresc, adică ce înseamnă locuri cu 
accidente şi cu acestea, noi nu facem decât să respectăm ce solicită ei. Dacă intraţi într-o 
discuţie cu dânşii să vedeţi acolo dacă mai găsesc să suplimentăm cu altceva 
semnalizarea din Horia cu Nanterre. Într-adevăr, este o zonă periculoasă, dar eu vă spun 
că s-au înmulţit accidentele şi datorită faptului că s-au asfaltat foarte multe străzi. Vă 
spun sincer, am fost la un moment dat cu Romeo Tiberiade pe Drumul Jiului care nu 
ştiuse niciodată ce înseamnă asfalt. Şi au ieşit prietenii lui în stradă să ne întâmpine, unii 
cu probleme,unii cu bucurie. Şi toţi ne-au spus. Pe de o parte ne bucurăm, pe altă parte ne 
întristăm. Toţii copiii ăştia ai noştri merg cu viteză maximă de când s-a asfaltat. Sunt 
foarte multe zone, străzi, mai ales noaptea când sunt libere. Când este zi, sunt circulate, 
sunt aglomerate, dar când sunt libere, au devenit un fel de piste de raliu. 

V-aţi adresat, dl. Sirop cu interpelarea d-nei Marcela Panduru. Are o problemă 
legată de str. Bucura. Intră pe pachetul următor, cu trotuare, cu tot ce înseamnă. Pachetul 
următor este în stadiul de studiu de fezabilitate, dali, după care proiectare plus execuţie. 
Să sperăm că la anul este operaţional. 

Trotuarele de pe Brestei. Acolo este o problemă, într-adevăr, ce a ridicat dl. 
Câplea, este o problemă, cred că la servicii publice. D-na secretar, vă rog eu frumos, să-i 
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transmiteţi dvs. lui Alin Glăvan problema asta cu trotuarele de pe Brestei, să ne dea o 
soluţie, ştiu că este o problemă acolo, o discutăm. La fel şi cu parcările din pământ. Şi 
acordul cadru de reparaţii străzi a expirat sau expira luna asta şi este în adjudecare. Faţă 
de şcoli, la străzi este şi o contestaţie. Dar sperăm ca până în martie sau când se 
încălzeşte vremea să avem acordul şi s-o luăm în calcul, să o noteze serviciile publice.  

Vis a vis de cele două persoane, eu vreau să vă spun foarte clar cum stau lucrurile. 
Îmi pare foarte rău că funcţionarul nostru public nu m-a anunţat şi pe mine de cele două 
solicitări, am aflat azi dimineaţă de la o parte din consilieri. Primul caz al lui Bambaloi, 
ştiţi bine cei care aţi fost consilieri şi în mandatul trecut că la un moment dat am fost puşi 
în faţa unui fals. Conduceam eu şedinţa şi am aprobat un PUD în spatele stadionului 
acolo unde erau pistele de atletism. După care îmi aduc aminte şi acum că dl. Badea a 
specificat şi i-a spus d-lui secretar să se consemneze în mod special cine s-a abţinut la 
vot. L-am întrebat pe dl. Mischianu, care era secretar în momentul acela, dacă nu se 
consemnează de drept cine se abţine. Mi-a spus că da. Am întrebat de ce specifică în mod 
special. Nu ştiu. Poate să fie o problemă la acest PUD? L-am verificat din scoarţă în 
scoarţă, de doi ani de zile îl tot verific. Nu este nimic. Ce poate să fie? Zice: nu poate să 
fie decât să fie. I-am trimis mesaj d-lui Mateescu şi în câteva minute mi-a pus poză cu 
hotelul ridicat. Ştiţi bine că legea interzice şi consideră sub sancţiunea penală emiterea 
unui document de introducere în legalitate a unei construcţii deja edificate. A doua zi am 
convocat şedinţa de consiliu şi am anulat acest PUD. Practic construcţia de acolo este 
ilegală. S-au început demersurile de demolare, s-au început toate documentele şi singura 
formă legală şi dacă nu mă înşel eu, şi nu mă înşel sigur, pentru că în general nu mă 
înşel, există şi un dosar la DNA Bucureşti pe această temă. Din momentul acesta orice 
conflict dintre părţile de acolo nu ne interesează şi nu putem să intervenim.  

A doua problemă este problema d-lui Ionescu Stelică Dragavei pe care îl cunosc 
de o viaţă şi care acum câtva timp am fost pe centrul istoric împreună cu toţi 
responsabilii din primărie să inventariem clădirile primăriei care sunt deteriorate şi 
punem supraimpozitare la cetăţeni care nu le fac. Şi am demarat acele acţiuni pentru 
toate clădirile noastre. Şi am ajuns şi la acea clădire de fapt sunt două clădiri, în care 
jumătate suntem noi proprietari, jumătate sunt persoane fizice. Şi în mod imperativ i-am 
cerut atunci d-lui Gâlea să ia legătura cu proprietarii, ori vindem, ori cumpărăm. Ori 
devenim noi proprietari pe toată clădirea şi cumpărăm. Este o clădire pe str. Olteţ unde 
este un cetăţean Neferman care deţine jumătate el, jumătate noi, şi-a exprimat dorinţa să 
cumpere şi am spus să dea drumul la procedură, cealaltă clădire care între timp luase şi 
foc şi a ars şi care este în coproprietate cu dl. Ionescu, care la fel, şi-a exprimat dorinţa să 
o cumpere. S-au început demersurile, numai că la cea de-a doua clădire a intevenit acel 
dosar de verificare a cauzelor incendiului, şi care sistează orice procedură în această 
perioadă. Interesul este al nostru, mai degrabă, decât al lor, pentru că sunt doar câteva 
clădiri, inclusiv Casa cu pomi, s-a făcut expertiza, la un moment dat fusese pe ordinea de 
zi şi dl. director Mischianu a spus că nu este de competenţa consiliului local şi trebuie 
reabilitată şi toate sunt clădiri din centrul istoric. Dl. Ionescu înţeleg că vrea să şi-o facă, 
s-o repare. Acesta este şi interesul nostru. Nu se pune problema că nu ne dorim acest 
lucru. Iniţiativa a plecat de la mine. Eu am spus s-o rezolvăm, ori vindem, ori cumpărăm. 
Mie nu mi se par în regulă lucrurile încâlcite unde nimeni nu face. Ori o ia dânsul, ori o 
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luăm noi. Şi-a exprimat dorinţa s-o ia, s-o ia s-o facă. Dar atâta timp cât avem jurişti de 
renume în consiliu şi care spun că nu putem să facem până nu se termină ancheta, chiar 
nu poţi să-ţi permiţi să încalci legea pentru că cineva la un moment dat dă cu 
subsemnatul. Se poate interpreta că în mod intenţionat, având un interes anume personal, 
ai forţat nota şi n-ai respectat legea. Vă mulţumesc. 

Dl. Viceprimar Bărăgan: 
La interpelările adresate nouă, vă răspundem în scris. La Termoficare vă răspund 

eu şi la asociaţii – dl. Cosman.  
 
 
 
 

                                                                                                                
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 29.11.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Silviu Ionuţ Dumitrache Nicoleta Miulescu  
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