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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 20.12.2018 

 
 
 
 
        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 24, 3 consilieri sunt absenţi (dl. 
Calotă, dl. Diaconu, dl. Roşculete). 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 şedinţele din septembrie, octombrie şi noiembrie. Dintr-un total 
de 37 de hotărâri, avem control de legalitate pentru 10 hotărâri din şedinţa din noiembrie 
şi pentru 9 hotărâri din şedinţa extraordinară din 17.12.2018. De asemenea, vă supun 
aprobării procesele-verbale ale şedinţelor şi acest control de legalitate. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. viceprimar Adrian Cosman să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 6903/13.12.2018, Primarul Municipiului Craiova,  în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă ordinară, în data de 20.12.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la R.A.T.  SRL, pe anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale referitoare la dezvoltarea şi 
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul 
Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare şi aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 
2019. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.12.2018. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 21.12.2018. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 27.12.2018. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a 
Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.343/2017 referitoare la aprobarea preţului local la energia termică 
produsă, distribuită şi furnizată din centralele termice, pe bază de gaze naturale şi 
prin puncte termice, precum şi a tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei 
termice pentru populaţie şi agenţii economici. 

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

17. 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.1, ap.9. 

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

19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului-construcţie, 
situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56. 

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, a şase autoturisme aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului public al 
municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a monumentului de for public „Statuie Carol I”. 
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22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestaţiei dreptului de superficie asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. 14 C. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului  
situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. A22, parter. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii de piaţă  a terenurilor ce fac obiectul schimbului de terenuri, 
situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848 nr.4 C, respectiv str. Anul 1848, nr.4 
A. 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul 
Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7. 

26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr. Paveliu 
Daniela-Claudia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren şi a unor spaţii aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.  

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

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

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2019. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2019. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Miraslau”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Popova”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Prutului”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investţtia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Nedeea”. 
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37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Creşterea calităţii 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-
corp C16 clădire şcoală. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Creşterea calităţii 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova”-
corp C17. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunatăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Ion Creangă”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunatăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Phoenix”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunătătirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Casuţa cu Poveşti”. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Modernizarea 
căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 1-
Reţea de contact şi reţea electrică de alimentare”. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Modernizarea 
căii de tramvai de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus-Faza 2-
Calea de rulare, aparate de cale, staţii, etc”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii reactualizate „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de 
perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova”. 

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
Municipiului Craiova. 

47. Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Anglia-Londra, în 
perioada 03.12-05.12.2018. 

48. Întrebări şi interpelări. 
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Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul 
municipiului Craiova – Componenta Parcuri şi Terenuri Degradate 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea 
electrică a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare staţii de redresare şi echipamente 
aferente” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - 
Etapa 2 – Faza 4  şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea 
de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi sistem de 
comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip 
cişmele (de perete) -„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova” 

 
 

         Avem 48 de puncte pe ordinea de zi şi 4 puncte peste ordinea de zi. Punctele 23, 
37, 38, 43, 44 au fost retrase de pe ordinea de zi. Supun aprobării dvs. ordinea de zi a 
şedinţei de astăzi, cu precizarea retragerii punctelor menţionate. Cine este pentru? Votat 
cu unanimitate de voturi.  
 

 

 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la R.A.T.  SRL, pe anul 2018. 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2018. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale referitoare la dezvoltarea şi 
funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul 
Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare şi aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 
2019. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.12.2018. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 21.12.2018. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Acţionarilor 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 27.12.2018. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a 
Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.343/2017 referitoare la aprobarea preţului local la energia termică 
produsă, distribuită şi furnizată din centralele termice, pe bază de gaze naturale şi 
prin puncte termice, precum şi a tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei 
termice pentru populaţie şi agenţii economici. 

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

17. 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.1, ap.9. 

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

19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului-construcţie, 
situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56. 

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, a şase autoturisme aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului public al 
municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a monumentului de for public „Statuie Carol I”. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestaţiei dreptului de superficie asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. 14 C. 
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23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii de piaţă  a terenurilor ce fac obiectul schimbului de terenuri, 
situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848 nr.4 C, respectiv str. Anul 1848, nr.4 
A. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul 
Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7. 

25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr. Paveliu 
Daniela-Claudia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui teren şi a unor spaţii aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.  

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

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

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2019. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2019. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Miraslau”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Popova”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Prutului”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investţtia ”Reabilitarea şi 
modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-Strada Nedeea”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunatăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Ion Creangă”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
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accesului la educaţie prin îmbunatăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Phoenix”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creşterea 
accesului la educaţie prin îmbunătătirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din 
municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Casuţa cu Poveşti”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii reactualizate „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de 
perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova”. 

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
Municipiului Craiova. 

42. Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Anglia-Londra, în 
perioada 03.12-05.12.2018. 

43. Proiect de hotărâre aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul 
municipiului Craiova – Componenta Parcuri şi Terenuri Degradate 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea 
electrică a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare staţii de redresare şi echipamente 
aferente” 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea Lucrărilor de 
Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reorganizarea circulaţiei în zona 
centrală - Etapa 2 – Faza 4  şi Extinderea sistemului de management al traficului 
prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi 
sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4” 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de 
tip cişmele (de perete) -„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova” 

47. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 

primele 11 luni ale anului 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. 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. 

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.11.2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2018, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ 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.  
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 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.43/2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.45/2018. 

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

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

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

cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., pentru anul 2018, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2018, aprobată la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2018. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Cosman, Sirop).  
 

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

cheltuieli la R.A.T.  SRL, 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 R.A.T. SRL, pe anul 

2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2018. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.46/2018. 

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

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

 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic 

Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2018. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Vasile).   
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale referitoare la dezvoltarea şi 

funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare 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 Strategia locală privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi 

lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Craiova, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 

salubrizare şi aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2019. 
D-na Secretar: 
Se va completa proiectul de hotărâre cu termenul începând cu 1 ianuarie 2019. 
Dl. Preşedinte: 
Îl voi ruga pe dl. director Glăvan să facă câteva precizări legate de acest punct. 
Dl. Director Glăvan: 
Această modificare de tarif pentru activităţile Serviciului de Salubrizare, se datorează 

unor modificări legislative apărute în iulie 2018 prin care transpunem în legislaţia din 
România o directivă europeană 2008 din 1998, precum şi o adresă din partea Comisiei 
Europene cu privire la procedura de presuspendare a plăţilor intermediare din fondul de 
coeziune prin care ni se aduce la cunoştinţă că nu a fost îndeplinită condiţionalitatea în 
sectorul deşeurilor.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Văd că se încearcă a se induce cumva ideea că Uniunea Europeană bagă mâna în 

buzunarul craiovenilor, ceea ce este total greşit. Avem o şedinţă tristă în preajma 
sărbătorilor. În această şedinţă se măresc toate serviciile pentru craioveni, vorbim de 
tariful la apă, la canalizare, la termoficare, la gunoi. Toate se măresc în preajma 
Crăciunului. În ceea ce priveşte tariful pentru salubrizare, astfel încât craiovenii vor plăti 
mult mai mult, ţin să vă spun, ca să înţeleagă toată lumea, că Uniunea Europeană a emis 
o directivă cu mulţi ani în urmă prin care spunea că din 2017, fiecare tonă de deşeu 
nereciclat, va fi supusă unei amenzi. S-a transpus în legislaţia naţională prin Ordonanţa 
de Guvern nr. 196/2005 în care scrie negru pe alb. „contribuţia pentru economia circulată 
este încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite de deşeuri”. Din 
câte ştiu eu, nu craiovenii deţin sau administrează depozite de deşeuri. Asta înseamnă că 
taxa nu trebuia s-o plătească craiovenii, ci administratorii sau proprietarii de depozit. 
Însă, într-adevăr, dl. director are dreptate, şi d-na Viorica Vasilica Dăncilă cu guvernul 
pe care îl conduce, în vara 2018, a mutat într-adevăr această taxă în buzunarul 
craiovenilor prin Ordonanţa nr. 74/2018. Deci am luat cuvântul ca să vă spun că imi pare 
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rău că până la urmă craiovenii vor avea  de suferit, dar trebuiau să ştie clar că nu Uniunea 
Europeană ne-a impus într-un fel sau altul să mărim tariful la gunoi pentru populaţie, ci 
Guvernul PSD condus de Viorica Vasilica Dăncilă. Noi nu putem fi de acord cu acest 
lucru, noi rămânem la interpretarea noastră în ceea ce priveşte directiva europeană care 
spune clar că „proprietarii sau administratorii de depozite de deşeuri după caz, au avut 
timp aproape 10 ani de zile ca să-şi ia măsurile necesare. Că, într-adevăr, noi, prin 
serviciul pe care îl oferim la populaţie, împreună cu populaţia trebuie să selectăm, 
atenţie, să colectăm selectiv, dar nu putem noi face reciclare. Deci maşina de la 
salubritate atunci când va colecta selectiv de la cetăţeni gunoiul şi îl va duce la depozitul 
de deşeuri, pe drum nu are cum să-l recicleze. Îmi pare rău, repet, toată această şedinţă în 
preajma sărbătorilor este plină de biruri pentru craioveni. 

Dl. Preşedinte: 
Mulţumim, dl. consilier! Se pare că dvs. ne îndemnaţi să nu respectăm legea. Supun 

la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
  Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare, 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2018, 
prevăzute în  anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare, începând cu 1 ianuarie 2019, 
care se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul 
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu 
operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

   a) modificarea Anexei nr.14 „tarifele pentru activităţile delegate”, parte integrantă  
a Contractului de delegare nr.1/29.03.2013, tarife ce urmează a fi practicate de 
către S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 

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

  Art.4. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.3 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.5. Cu aceeaşi dată, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.47/2018 şi îşi încetează efectele pct.1-4 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2017 şi art.5 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.264/2017. 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dl.Glăvan Alin, 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Câplea, Florescu, Vasile, Ungureanu, Mănescu) şi 2 abţineri (Sirop, 
Cosman).  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 27.12.2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
27.12.2018, următoarea ordine de zi: 

           „Înfiintarea unui punct de lucru al Companiei de Apa Oltenia S.A., în comuna 
Şimnicul de Sus, sat Dudoviceşti, str. Craiovei, nr.10, avand ca obiect de  activitate 
„ Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600”. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.12.2018, se mandatează 
dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data de 21.12.2018. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Uite că din două în două puncte pe această ordine de zi care este în preajma 

sărbătorilor de iarnă, mai dăm încă un bir şi mărim din nou apa şi canalizarea pentru 
craioveni. Mulţumim PSD. Îndrăzneşte să crezi! Noi nu vom vota acest punct de pe 
ordinea de zi. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Acelaşi punct de vedere voiam să-l exprim şi eu. Este o şedinţă foarte tristă, din 

păcate, în preajma sărbătorilor, în care constatăm că se scumpeşte gunoiul, se scumpeşte 
apa, se scumpeşte canalizarea, se scumpeşte termoficarea. Aşa întâmpinăm anul 2019. 
Noi nu vom susţine astfel de măsuri, în mare parte disproporţionate şi incoerente, mai 
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ales că ne găsim într-o şedinţă în care veţi vedea mai departe pe ordinea de zi că nu a fost 
supus dezbaterii publice sistemul de taxare pentru 2019, aşa că noi, consilierii PNL, vom 
vota împotrivă la punctul 12. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Nu voiam să intervin, suntem încă sub frumuseţea sărbătorilor, dar se pare că mă 

provocaţi şi sunt obligat să dau nişte explicaţii, aşa cum v-am obişnuit, explicaţii nu 
aleatorii sau injectate de influenţa politică sau de dorinţa de a parveni pe treptele sociale, 
ci explicaţii pur tehnice, pe lege şi pe explicaţiile lor. Mai ales că un coleg de-al nostru de 
aici, a catadicsit să mă îmbrace pe mine în Moş Crăciun pe o lege promovată de ei. 
Pentru că vreau să vă explic câteva lucruri. În ţară, prestatorii apei şi canalizării sunt 
organizaţi în mai multe forme: sunt companii la care primăria este acţionar în totalitate 
sau majoritate, cum este la Craiova, sunt companii private majoritar, reţineţi un lucru, cu 
capital privat 80%, 85%, 75% sau chiar 90%. Şi sunt şi în alte localităţi ca servicii în 
cadrul primăriei.  În legea veche care reglementa apa meteorică, 241 dacă nu mă înşel, se 
stabilea în modul de aplicare al tarifelor că rămâne la latitudinea acestui prestator să 
stabilească tariful pe care el îl aplică în localitatea în care operează şi lăsa la latitudinea 
fiecărui operator să-şi calculeze tariful. La nivelul oraşului Craiova, în 2014 din discuţiile 
pe care le-am avut cu Compania de Apă a reieşit că tariful poate să fie îndestulător pentru 
Compania de Apă şi fără facturarea apei meteorice către persoanele fizice şi a fost 
eliminată apa meteorică de la persoanele fizice în 2014 în şedinţă condusă de mine. Şi 
vin colegii de la PNL acum, sub influenţa unor firme cu interes în colectarea apei 
meteorice şi a tarifului la apă şi introduc un amendament, un articol, art. 24, în care dau 
posibilitatea autorităţilor locale, deci reţineţi un lucru, posibilitatea autorităţilor locale să 
subvenţioneze apa meteorică. Deci practic, reglementează pe undeva la acele societăţi, la 
acele servicii  pe care le aveau localităţile mici şi care, efectiv, aveau nevoie de apa 
meteorică în tarif că altfel nu-i făceau faţă şi dau posibilitatea primăriei să subvenţioneze 
această apă meteorică. Extraordinar până aici, un lucru lăudabil că reglementează un 
lucru care se întâmpla deja, dar este reglementat. Dar ce uită dânşii să spună. Că la 
punctul 23, puţin mai sus, pe care îl introduc din nou în această Lege 215 apărută în iulie 
2018, obligativitatea tuturor companiilor de apă să factureze apa meteorică. Deci nu mai 
este aleatoriu, deci nu mai poate Compania de Apă, dl. Câplea, să stabilească dacă are 
nevoie sau nu are nevoie de apa meteorică, ci obligăm prin lege, prin punctul 23. Vine dl. 
Câplea acum să ne explice nouă: ştiţi că noi îţi dăm posibilitatea să o subvenţionezi. 
Haideţi să ne hotărâm. Când spuneţi că Compania de Apă are prea mulţi bani şi trebuie 
să o controlăm, când spunem că îi trebuie bani. Pentru că am avut un interes poate pentru 
o companie cu capital privat, care avea interesul să factureze această apă meteorică? Şi o 
preluăm noi. Nu. Noi la ora aceasta suntem obligaţi prin lege să facturăm apa meteorică, 
pentru că aşa ne impune legea. Modificată la iniţiativa PNL. Ceea ce pot eu să vă spun, 
că din momentul în care am sesizat aceste lucruri, din momentul în care am descurcat 
aceste lucruri care sunt foarte încâlcite ca să poţi să le vezi de unde încep şi unde se 
termină, eu am început împreună cu d-na secretar această iniţiativă, am intervenit la 
Ministerul Dezvoltării şi am propus această revenire şi renunţare la punctul 23, de 
obligare a companiilor private de facturare a apei meteorice. Deci reţineţi, punctul 23 nou 
introdus în Legea 215 din iulie 2018 care obligă companiile de apă să factureze apa 
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meteorică şi am solicitat în mod expres la secretariatul şi la secretarul de stat care se 
ocupă de acest lucru la Ministerul Dezvoltării. Amendamentul este, la ora aceasta, pe 
drum şi aşteaptă acceptul Ministerului Finanţelor. A primit acceptul Ministerului 
Dezvoltării  să nu ne oblige să facturăm apa meteorică, să rămână la latitudinea 
companiilor de apă dacă au sau nu nevoie să factureze apa meteorică. Pentru că 
indiferent de variantele pe care le prezintă această lege în forma actuală, apa meteorică 
îndestulează companiile de apă, aşa cum este ea acum, din banii populaţiei, că sunt direct 
din tariful populaţiei şi fiecare va plăti apa meteorică sau că subvenţionează primăriile, 
dar de unde subvenţionează ? Tot din banii populaţiei că nu aduce primarul bani de 
acasă. Până la urmă, aşa cum este legea în forma actuală, apa meteorică îndestulează 
companiile care deservesc serviciul de apă şi nu este nevoie peste tot. Asta în ideea în 
care suntem consecvenţi, are sau nu are nevoie compania de apă de această componentă a 
tarifului. Am stabilit în 2014 că nu are şi de atunci am primit o grămadă de critici de la 
dvs. că are Compania de Apă nu ştiu ce venituri şi nu ştiu ce profituri. Ok. Şi atunci de ce 
trebuie să-i mai dăm şi apa meteorică? Ne obligăm noi pe noi prin lege. Deci să fie foarte 
clar, asta este adevărata structură a apei meteorice şi a Legii 215. Să ştiţi că mi-a luat 
foarte mult timp, timp din timpul dvs., din ceea ce trebuia să fac pentru dezvoltarea 
oraşului ca să luminez această explicaţie a Legii 215 şi cronologia derulării lucrurilor. Ca 
să încheiem odată cu această apă metoerică. Sunt împotriva facturării ei de către 
Compania de Apă. Am fost cel care am avut iniţiativa în 2014 când am scos-o şi dacă vă 
aduceţi aminte, în primă fază am scos-o şi de la societăţile comerciale. Şi persoanele 
fizice şi persoanele juridice. Dl. Câplea nu era consilier atunci. Am scos-o de peste tot. În 
schimb, Compania de Apă a făcut dovada cu argumente că nu poate să stea în zona 
profitabilităţii, conform contractelor pe care le avea în derulare, inclusiv acordul BERD 
pe care îl avea în derulare fără facturarea apei meteorice la persoanele juridice. Şi a 
rămas scoasă până în ziua de azi de la persoanele fizice.  

Dl. Consilier Local Mănescu: 
De ce nu amânăm punctul până se votează amendamentul dvs.?   
Dl. Consilier Local Vasile: 
Vă rog să respectaţi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local. 

Mai mult decât atât, am ascultat cu respect pe dl. primar, însă ţin să vă aduc aminte că 
este prima şedinţă pe care o prezidaţi că dl. primar a vorbit cam mult pe lângă subiect, nu 
este subiect pe ordinea de zi apa meteorică, şi a făcut politică 45 de minute. Dacă făceam 
noi acest lucru, ne opreaţi. Eu am ascultat plin de respect dar să nu se mai întâmple. Daţi-
i vă rog frumos, cuvântul colegului meu conform regulamentului de organizare şi 
funcţionare pentru dreptul la replică. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Referitor la punctul de vedere al d-lui primar, s-a cerut introducerea acestor 

amendamente în lege care dau posibilitatea executivului să subvenţioneze din bugetul 
local, total de acord, dar ceea ce nu a informat corect dl. primar opinia publică este faptul 
că parlamentarii PNL în forma iniţială a legii au solicitat ca taxa să intre în sarcina 
autorităţilor locale.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
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Asta am spus. Dar obligatoriu să intre în buzunarul companiilor.  Punctul 23 a fost în 
primul amendament. Punctul 23 a fost obligatoriu de la început să intre în buzunarul 
companiilor. De unde mintră nu are importanţă, dar să intre. 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Fiindcă la nivel naţional nu era o practică unitară.  
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Eu cred că trebuie să-l lăsăm pe dl. Câplea să-i scuze pe parlamentarii PNL că au 

votat o mizerie.  
Dl. Consilier Local Câplea: 
În condiţiile în care Compania de Apă are un profit imens a fost opţiunea dvs. 

Puteam fosrte bine să suportăm această taxă din bugetul local. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Exact ce am spus. Bugetul local sunt tot banii craiovenilor. Reţine lucrul acesta. 

Poate nu ai înţeles-o, dar Compania de Apă este un SA, nu este Craiova. Indiferent unde 
în ţara asta. Să fie foarte clar. 

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

     Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină şi să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, din data 
de 21.12.2018, următoarea ordine de zi: 

    „Aprobarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare care vor fi aplicate de către S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.” 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A.,  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea) şi 1 abţinere (Mănescu). 

 
 
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a 
Acţionarilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 27.12.2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

Craiova - dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a asociaţilor S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., din data de 27.12.2018, ora 15,00, următoarea ordinea 
de zi: 
a) Aprobarea modificării art.6 – Domeniul de activitate din Actul Constitutiv al 

S.C.Salubritate Craiova S.R.L., prin introducerea de noi obiecte de activitate 
secundare, respectiv cod CAEN 9101 – Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 
şi cod CAEN 1814-Legătorie şi servicii conexe; 
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b) Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să 
semneze actul constitutiv actualizat; 

c) Împuternicirea dlui.Butari Mihai Vlad, administrator al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul 
Comerţului Dolj. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi dna.Rezeanu 
Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Sirop, Cosman).  
 
 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare 

a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.  
Dl. Consilier Local Sirop: 
Noi am mai avut odată iniţiativa asta, ni s-a mai explicat atunci cum că nu se poate. 

Noi insistăm pentru că noi considerăm că aportul adus de un consilier local în această 
comisie ar fi foarte important pentru că suntem în direct contact cu cetăţenii, discutăm cu 
ei în mod direct, poate circulăm un pic mai mult prin Craiova, aşa că noi, de la PNL, am 
vrea să-l propunem pe dl. Marian Vasile să facă parte din această comisie. Acum v-aş 
ruga să supuneţi la vot această propunere.  

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Nu putem supune la vot pentru că ar fi o propunere nelegală. I-am explicat d-lui 

consilier în şedinţa de comisie. Consilierii locali nu pot face parte din comisiile de 
specialitate decât în condiţiile Legii 215 sau art. 393 al Statutul alesului local, decât în 
cele constituite prin efectul competenţei specifice. Potrivit textului legal, Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, 
nominalizarea celor care fac parte din această comisie este prin efectul legii. Deci aleşii 
locali nu pot face parte din această comisie. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei 
Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele anexa nr.1 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2012 şi anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/2017. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.343/2017 referitoare la aprobarea preţului local la 
energia termică produsă, distribuită şi furnizată din centralele termice, pe bază 
de gaze naturale şi prin puncte termice, precum şi a tarifului de distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pentru populaţie şi agenţii economici. 
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
La punctul 15 avem o completare, dacă îmi permiteţi, la art. 1 şi 2, începând cu 1 

ianuarie 2019 şi la un articol şi la celălalt.  
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Aţi văzut că am fost destul de respectuos, dar vă rog să nu se mai întâmple , în cazul 
în care colegii sau chiar dl. primar, vorbesc pe lângă subiect, pentru că subiectul nu era 
apa meteorică, vă rog să gestionaţi şedinţa. Uite că la acest punct de pe ordinea de zi, aşa 
cum am spus, din două în două puncte punem nişte biruri craiovenilor. Sărbători fericite, 
dragi craioveni, mărim preţul local la energia termică, precum şi tariful de distribuţie şi 
furnizare a energiei termice. Dacă încercaţi din nou să ne explicaţi că nu este vina 
primăriei şi că aşa spune legea, trebuie să înţeleagă toţi craiovenii că aşa spune legea, 
este Guvernul PSD, condus de d-na Viorica Vasilica Dăncilă. Deci nu estem cineva de pe 
marte. Deci mărim, este al treilea bir care li se pune în şedinţa de Crăciun craiovenilor şi 
să nu spuneţi că nu este vina noastră, ci este vina guvernului. Deci nu legii. Când aud de 
fiecare dată „ne obligă legea”, este lege făcută de către Guvernul PSD, Viorica Vasilica 
Dăncilă. În numele craiovenilor, îi mulţumesc mult pentru toate aceste trei biruri pe care 
le-am pus în această şedinţă de Crăciun. Noi nu vom vota acest lucru. 
        Dl. Consilier Local Florescu: 
        Am studiat expunerea de motive. Motive pentru scumpire se vor găsi tot timpul. Nu 
cred că este cazul să dăm vina pe CET că a făcut nu ştiu ce reevaluare, pe ANRE şi pe 
alte organisme. Noi suntem cei care luăm această decizie. Eu am o propunere. Propun 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a creşterii preţului la energia termică şi 
aplicarea lui începând din anul 2021 odată cu mărirea pensiilor şi salariilor în România şi 
în calitatea mea de consilier local responsabil faţă de craiovenii care m-au trimis să-i 
reprezint în consiliul local, mi-aş permite să fac o atenţionare şi să-i îndemn să-şi ia 
măsuri pentru a face faţă valului de scumpiri pe care îl vedem cu ochiul liber şi pus în 
aplicare şi valul de scumpiri care va urma. Tocmai am votat trei puncte de pe ordinea de 
zi a unei şedinţe prin care craiovenii trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunare pentru 
a-şi achita contravaloarea consumurilor la energie, apă, canalizare şi gunoi. Nici 
explicaţiile pe care ni le dă dl. primar şi oricine ni le dă, mai lungi sau mai scurte, nu 
ajută la nimic. Important este că se vor creşte preţurile la toate aceste utilităţi. 
Mulţumesc! 
        Dl. Consilier Local Sirop: 
        Aş adăuga şi eu ceva pe acest subiect. Bineînţeles că noi nu vom vota această 
scumpire de tarif la termoficare când vine gerul Bobotezii, este un moment perfect ales, 
dar aş profita de ocazie să trag un semnal de alarmă referitor la investiţiile de la 
termoficare, să ne amintim că acum nu mai mult de o lună, am degerat în casă cu avaria 
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aceea, care într-adevăr să zicem că nu era în subordinea primăriei, deşi unii din 
reprezentanţii executivului s-au grăbit să-i someze pe cei din compania de producerea 
energiei termice. Ce facem noi cu termoficarea noastră? Ştim foarte bine care este 
situaţia, ştim bine că firma este în insolvenţă, în situaţia foarte delicată în care se găseşte. 
Ce facem raportat la investiţii? De-a lungul timpului la această termoficare nu s-au 
întâmplat decât cârpeli. Nu am văzut un proiect serios de investiţii, nu am văzut un 
proiect european pe această infrastructură, nu am văzut o gândire coerentă pe acest 
subiect. Ştiu doar că este într-o situaţie foarte delicată, că avem un plan de rezervă în caz 
că s-ar întâmpla tragedia. Vorbim despre termoficare. Suntem sau nu suntem în stare să 
facem investiţii sau punem doar biruri oamenilor pe măsură ce trebuie să mai acopere 
peirderile la această societate. Despre asta era vorba. Eu voiam să o spun într-un mod 
mai delicat. Dacă vreţi să o spun abrupt, o spun şi abrupt. Nu suntem în stare să investim, 
adică nu sunteţi că dvs. sunteţi executivul, noi suntem deliberativul, ne vom găsi mereu 
în situaţia de a fi din ce în ce mai scumpă această energie termică. Soluţia se găseşte, că 
tot ne spune dl. primar că se întâlneşte mai des decât noi cu dl. Bolojan şi cu alţi primari 
PNL. Soluţia chiar acolo se găîseşte, la dl. Bolojan, la Oradea unde oamenii cer să se 
rebranşeze la termoficare, nu dau legi tâmpite de a obliga oamenii să rămână în sistemul 
de termoficare centralizat. Vă mulţumesc!   
          Dl. Primar Mihail Genoiu: 
          Măi oameni buni, vă rog frumos, nu mai vorbiţi de lucruri pe care nu le ştiţi, până 
nu le înţelegeţi. La Oradea compania are în subordine şi producţia şi distribuţia. De aceea 
se opot accesa, de aceea se pot face investiţii. Vă spun de nu ştiu cât timp, este singura 
modalitate de a investi pentru că altfel, orice distribuţie care se va forma nou înfiinţată, 
orice societate, ajunge tot acolo unde suntem acum. Iar lucrul acesta este lucrul pe care l-
am solicitat în nenumărate rânduri Complexului Energetic pentru a face o societate 
comună, CET II Termoficare Craiova şi este în lucru. Nu este treabă simplă să se facă 
acest lucru, dar am fost de zece ori la Ministerul Energiei unde am discutat şi am susţinut 
această treabă, iar secretarul de stat de la Ministerul Energiei, fost director de 
termocentrală şi care înţelege foarte bine ceea ce vorbesc eu, a şi luat iniţiativa ca 
centrala CET II Craiova să fie asigurată pe viitor şi în afara alimentării cu cărbune, iar 
CET II Craiova la ora aceasta este într-o investiţie majoră de a se monta două grupuri 
generator pe gaz care să-i dea independenţă să lucreze în cogenerare ca orice centrală 
modernă din lume, iar noi lucrăm la acel studiu prin care să putem să dăm drumul la 
această fuziune între termoficare Craiova şi Complexul Energetic. Este singura 
modalitate. Asta s-a întâmplat la Oradea, dar a fost o moştenire de la sistemul vechi. Noi 
încercăm să îndreptăm tocmai că ne uităm şi noi în curte la unul şi la altul cum se poate 
face ca să fie lucrurile drepte. 
          Dl. Consiliei Local Nedelescu: 
          Nu-mi doream să iau cuvântul în aceste zile, dar am văzut un coleg care spune: eu, 
consilier responsabil. Adică să înţelegem că noi, ceilalţi, nu suntem responsabili. Este a 
doua oară când colegul respectiv mă jigneşte, eu mă simt jignit, a mai făcut-o o dată, i-
am acordat clemenţă, de acum încolo nu mai permit aşa ceva. Vreau să-i spun colegului 
respectiv, pentru că ştiu că înţelege, dar se face că nu înţelege pentru că nu există să nu 
cunoască aceste lucruri. Această creştere pe care ne-o cere, a fost cerută de Complexul 



sapl 6/-      sed ord. 20.12.2018                                                         21                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Energetic Oltenia, nu de Craiova. Să ştie craiovenii, dl. consilier. Nu cum încercaţi dvs. 
să le induceţi. A fost cerută de CEO. CEO a cerut o creştere cu 15%. Asta este procedura. 
ANRE le-a aprobat 4,8%. Asta este procedura, deci nu avem ce face. Putem să nu dăm , 
dacă dăm din banii noştri. Eu ştiu, asta v-aţi dori, să dăm din banii noştri, să nu mai 
facem nicio investiţie în municipiu. Îmi pare rău pentru astfel de gândiri, mai ales în 
aceste zile.  
          Dl. viceprimar Bărăgan: 
          Aş vrea să-i răspund d-lui Florescu. Nu se poate ca să prelungim termenul de 
intrare în vigoare a acestei hotărâri pentru că noi trebuia să intrăm în vigoare cu această 
hotărâre şi această mărire de 14 lei de pe 22 noiembrie şi a suportat primăria până la 1. 
Deci cu 1 ianuarie trebuie să intre în vigoare această mărire. Trebuie spus că şi cu această 
mărire de 14 lei la gigacalorie, în continuare preţul la gigacalorie la noi în Craiova este 
mai mic decât în ţară. Deci nu cum spuneţi dvs. că este foarte mare. Deci întotdeauna 
suntem atenţi la aceste măriri. Din păcate, cum a spus şi dl. Nedelescu, nu noi ne dorim 
aceste măriri.  
         Dl. Preşedinte: 
         Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   

     Art.l. Se aprobă preţul de distribuţie şi furnizare a energiei termice, prin punctele 
termice, în cuantum de 292,06 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 ianuarie 
2019. 

    Art.2. Se aprobă tariful la energia termică facturată populaţiei, în cuantum de 250,29 
lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 1 ianuarie 2019. 

    Art.3.Cu aceeaşi dată, îşi încetează efectele art.3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.343/2017 şi se modifică în mod corespunzător art.15 din 
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.256/2012. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă ( Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea) şi 1 abţinere (Pomană). 

 
 

16. 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 modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, prin scoaterea locuinţei situate în 
municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.60. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe sociale, către 
persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, vor 

fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţele prevăzute la art.2 din prezenta 
hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
17. 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.1, ap.9. 
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.1, ap.9, către Năstasie Mihaela, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.7978/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 69.134,35 lei, cu plata preţului în rate pe o 
perioadă de 10 de ani şi cu un avans de 11.435,25 lei, reprezentând cel puţin 15% 
din suma cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării  
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 79/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13,47 mp, aferentă apartamentului situat în Craiova, Bdul Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.9, 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.  
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            (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 Năstasie Mihaela 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

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

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) imobilului-

construcţie, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) de la Sindicatul Liber Electroputere, a 
imobilului-construcţie, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56, 
compus din parter şi etaj, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii va fi stabilit prin raport de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere, să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj şi în faţa notarului public, în vederea încheierii şi semnării 
contractului de vânzare-cumpărare, precum şi îndeplinirea condiţiilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
municipiul Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ 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 transmiterea cu titlu gratuit în patrimoniul 

Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, a şase autoturisme 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit, în patrimoniul Liceului Tehnologic de 

Transporturi Auto Craiova, a şase 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 procesul-verbal de 
predare-primire a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 privind aprobarea 
inventarului domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto 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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21. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniului 
public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a monumentului de for public „Statuie Carol I”. 
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 domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, a monumentului de for 
public „Statuie Carol I” – nr.MF 159397, situat la intersecţia str.Popa Şapcă şi 
str.Ion Maiorescu, identificat  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea imobilului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de 
Guvern, în Monitorul Oficial, Partea I. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare-preluare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

               Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.  

Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea cuantumului prestaţiei dreptului de superficie asupra terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl. 14 C. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să vă rog frumos, aşa cum aţi retras punctul 23 pentru evaluarea făcută de 

firma Fidox, poate nu ştiaţi de unde este această firmă, să le spun şi eu colegilor mei 
consilieri de unde este firma. Firma este din comuna Târlugeni, judeţul Braşov, are un 
singur angajat. În primul rând are judecăţi şi este în procese cu Primăria Ploieşti, cu 
Primăria Timişoara pentru subevaluări special făcute de această firmă şi trebuie să 
retragem şi acest punct de pe ordinea de zi, vă rog frumos. 

D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Dl. primar îşi însuşeşte şi această propunere şi îl retragem şi pe acesta. 
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23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea valorii de piaţă  a terenurilor ce fac obiectul schimbului de terenuri, 
situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848 nr.4 C, respectiv str. Anul 1848, 
nr.4 A. 
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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de 

piaţă  pentru terenurile ce fac obiectul schimbului, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.446/2018, după cum urmează: 
a)  terenul situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.4C-valoarea de piață 

de  1.035 lei/mp (222 euro/mp.) şi valoarea totală de 15.173 lei (3.255 euro); 
b) terenul situat în municipiul Craiova, str.Anul 1848 nr.4A-valoarea de piață de 

1.035 lei/mp(222 euro/mp.) şi valoarea totală de 22.770 lei (4.884 euro), 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea valorii redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul 
Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect stabilirea valorii 
redevenţei pentru terenul în suprafaţă de 14.000,00 mp., situat în municipiul 
Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.7, concesionat către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova, la suma anuală de 83.444,00 lei/an, echivalent a 17.920,00 euro/an, 
respectiv suma lunară de 6.953,00 lei/lună, echivalent a 1.493,00 euro/lună 
(valorile nu includ TVA.), prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și S.C. Pieţe şi Târguri 
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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25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr. Paveliu 
Daniela-Claudia, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
 Art.1.Se aprobă încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Dr. Paveliu Daniela-Claudia, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual Dr. Paveliu Daniela-Claudia, având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), în suprafaţă de 28,12mp., până la 
finalizarea procedurii de vânzare, dar nu mai mult de 1 an, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.Chiria pentru spaţiul care face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre, se va stabili prin raport de evaluare ce va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a unui teren şi a unor spaţii aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, 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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 

patru ani, a unui teren şi a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 

a) terenul în suprafaţă de 81,69 mp., situat în Piaţa Dezrobirii; 
b) spaţiul comercial în suprafaţă totală 12,10 mp., situat în Piaţa Centrală; 
c) spaţiul comercial în suprafaţă totală de 19,05 mp., situat în Piaţa Gării, 

identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă Studiile de Oportunitate în vederea închirierii terenului şi a spaţiilor 

comerciale identificate la art.1, conform anexelor nr.2 - 4 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţiile de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietele de 
sarcini, în vederea închirierii terenului şi a spaţiilor identificate la art.1 din 
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prezenta hotărâre, conform anexelor nr.5-7 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2018 privind aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova și Târgul Municipal Craiova, modificată. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze 
contractele de închiriere a terenului şi a spaţiilor comerciale identificate la art.1 
din prezenta hotărâre. 

  Art.6. 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. 
 
 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 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 ocupate de construcții provizorii, cu destinația 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. 
 
 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al  Municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
1. completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din  

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

integrantă din prezenta hotărâre. 
3. trecerea din inventarul domeniului privat, în inventarul domeniului public, a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 și nr.147/1999. 

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

               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Direcţia Economico-
Financiară 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 modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al  Municipiului Craiova.  
D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
Avem forma modificată pe care o supunem aprobării dvs. S-a completat cu un raport 

privind introducerea în domeniul public şi a bunurilor pe care le-am achiziţionat între 
timp prin hotărâre de consiliu, de la RAT, ca atare se modifică art. 1 la litera a, se mai 
modifică prin completare şi anexa. De asemenea, art. 4 va fi cu preluarea bunurilor 
stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 919/2018, respectiv hipodromul şi bunurile anexe 
ale acestui obiectiv şi se completează în mod corespunzător şi anexa şi se renumerotează 
articolele 4, 5, 6, devenind 6, 7, 8. Toate au în vedere numai bunuri preluate în domeniul 
public care dintre acestea, cele de la art. 4, se predau către RAADPFL, în speţă cel de la 
hipodrom. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică valoarea de inventar a  bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face 

parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) se scoate din inventarul domeniului public, bunul identificat în anexa nr.3  care 

face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
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d) trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul privat, a 
bunurilor identificate  în anexa nr.4 care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre . 

e) se completează cu bunurile rezultate în urma investiţiei realizare de S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzute în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

f) se modifică valoarea  de inventar a bunurilor domeniului public al 
municipiului Craiova, date în concesiune S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., conform  anexei nr.6  care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniu privat 
al municipiului Craiova, a bunurilor S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A., 
identificate  conform anexei nr.7 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea inventarului bunurilor concesionate către 
S.C. Companiei de Apă „Oltenia” S.A., conform anexei nr. 8 care face parte 
integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova cu bunurile preluate conform Hotărârii Guvernului 
nr.919/2018, prevăzute în anexa nr.9 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ  Craiova a bunurilor identificate la art.4, pe 
bază de proces verbal de predare-primire. 

               Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, referitoare la inventarul bunurilor 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, nr.465/2010, nr.146/2012, 
nr.80/2006 și nr.522/2007. 

                Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

               Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., R.A.T. SRL şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 

publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2019. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 
municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, începând cu 1 ianuarie 2019, 
conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și, pe cale 
de consecință, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.134/2018 şi nr.321/2018. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 

2019. 
Dl.Consilier Local Vasile: 
Acesta este probabil cel mai important proiect de hotărâre de pe ordinea de zi pentru 

că el priveşte aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019. Deşi am început 
această şedinţă cu colinde, cu atmosferă festivă, acum este destul de trist. După taxele şi 
birurile de la punctele anterioare, vis a vis de taxele şi impozitele locale, s-a întâmplat un 
lucru extraordinar de grav. Am 10 ani de consilier local, este primul an în care aţi fugit 
de craioveni, în care craiovenii nu au fost invitaţi în sala mare a primăriei pentru 
dezbaterea taxelor şi impozitelo locale pentru anul 2019. Încercaţi să lăsaţi impresia că 
sunteţi într-un permanent dialog cu cetăţenii Craiovei, însă de fapt ţineţi monologuri pe 
facebook sau unde puteţi cu asfaltări pe ninsoare, cu toate lucrurile măreţe pe care le 
faceţi în oraş. Eu vă solicit să retrageţi de pe ordinea de zi acest punct, să faceţi de 
urgenţă, o dezbatere publică, astfel încât craiovenii să vină în casa lor, - asta este casa lor, 
a craiovenilor – să-şi expună punctul de vedere, să aducă critici sau să vă laude. Dar nu 
fugiţi. Toată administraţia PSD din îndrăzneşte să crezi, acum nu îndrăznesc să mai dea 
ochii cu craiovenii. Pun taxe, nu dau ochii cu craiovenii, ne felicită de Crăciun şi au 
fugit. Lipsa acestei dezbateri publice cu craiovenii noştri în primăria lor, mă 
nemulţumeşte fantastic şi nu mă duce cu ideea decât că ori aţi ajuns, administraţia PSD, 
la un nivel de aroganţă la cote alarmante, ori a început să vă fie frică de privirile 
craiovenilor. Prin intermediul mass-mediei nu îi puteţi privi în ochi. Repet, solicitarea 
noastră este de a retrage de pe ordinea de zi şi de a chema craiovenii în casa lor, să-i 
servim cu o cafea, cu o apă să-şi spună punctul de vedere, pentru că problemele sunt 
multe în acest proiect. Sunt probleme tehnice şi nu am timp să vi le expun pe toate. Adică 
nu putem să venim să supraimpozităm clădirile care sunt degradate cu 400% , iar acum, 
prin acest proiectz, să scutim monumentele istorice de impozit. Deci monumentele 
istorice care au pomi în ziduri se va majora impozitul pentru faptul că nu sunt îngrijite cu 
400% la 0 deci majorăm 0 impozit cu 400%. Deci practic am eliminat acea taxă pe care 
noi am introdus-o pentru clădirile neîngrijite care sluţesc oraşul nostru. Pe lângă faptul că 
taxele sunt mari, comparativ cu ale celorlalte municipii, toate aceste lucruri strânse la un 
loc nu fac decât să descurajeze investitorii să vină în oraşul nostru şi să faciliteze 
depopularea oraşului. Peste 4000 – 5000 conform datelor statistice de la Statistică în anul 
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2016 sunt peste 5000 de craioveni care părăsesc cu domiciliul localitatea noastră. Iar prin 
acest proiect, repet, avem o sluţire a oraşului. Dacă vreţi să mai discutăm pe chestii 
tehnice, este o impozitare inechitabilă. Zonele de impozitare nu sunt bine delimitate 
astfel încât pe aceeaşi stradă cei care stau pe stânga să plătească un impozit, cei care stau 
pe dreapta să plătească alt impozit. La persoane fizice se ia treapta cea mai înaltă, la 
persoane juridice depinde pe ce parte a străzii stai. Nu cred că cetăţenii sau persoanele 
juridice de pe o parte a străzii trebuie să plătească diferit faţă de ceilalţi de pe cealaltă 
parte. Probleme tehnice sunt foarte multe, necesită o dezbatere în adevăratul sens al 
cuvântului şi haideţi să ne întâlnim cu craiovenii în casa lor, să nu ne fie frică de ei, să-i 
chemăm, dezbatem, după care introducem din nou pe ordinea de zi proiectul de taxe şi 
impozite pe 2019. Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Colegul meu a punctat foarte bine. Lipsa unei dezbateri este o dovadă poate de 

teamă, poate de incoerenţă administrativă, cum nu.mi place mie să spun, dar o spun 
foarte des din păcate, că mă puneţi în situaţia asta. Aş vrea să reafirm punctul lui de 
vedere şi să vă solicit această dezbatere publică, iar referitor la proiect în sine, am să mă 
refer la un singur aspect. Cele mai mari măriri de astfel de taxe din acest proiect sunt 
referitoare la evenimentele sportive, cele mai mari creşteri procentuale, mă refer. La 
evenimente forbalistice aveam 37.597 pe eveniment, acum devine 45.000 pe eveniment. 
La evenimente fotbalistice Champions League 75.194 devine 111.140. Nu o luaţi în râs 
că din moment ce aţi pus taxa asta, mă gândesc că la un moment dat puteţi să găzduiţi 
alte echipe. Să zicem că nu suntem noi în stare aici, dar poate sunt alte echipe din ţară 
care vor vrea să joace aici. Sunt multe activităţi de genul acesta şi eu voiam să identific 
un trend care mie îmi arată faptul că este foarte probabil că deşi ascundeţi suficient de 
mult cheltuielile de la stadion, acesta este cel mai probabil în momentul de faţă, o gaură 
neagră şi vrem să vă solicităm încă o dată transparenţă în legătură cu aceste cheltuieli şi 
să nu le mai ascundeţi în taxele şi impozitele pe care, până la urmă, indirect tot craiovenii 
le plătesc prin biletele pe care le vor plăti la aceste evenimente. Dacă se duc să cumpere 
bilete, tot din taxele lor se vor achita aceste taxe. Concluzie: dacă nu retrageţi proiectul 
de pe ordinea de zi şi îl puneţi în dezbatere din nou, consilierii PNL vor vota împotriva 
acestui proiect şi doi, vrem să ne lămuriţi cu stadionul ce cheltuieli are că aţi plimbat 
suficient de mult mingea pe la centru.  

 D-na Secretar Nicoleta Miulescu: 
 Referitor la dezbaterea publică pe care aţi invocat-o, potrivit prevederilor legale, 

această obligaţie există, conform Legii 52/2003, decât atunci când avem o cerere 
motivată a unei instituţii publice sau organizaţii, asociaţii legal constituite. Nu am avut 
aşa ceva. Ea a fost publicată pe site potrivit prevederilor legale, art. 7 alin. 1 şi 13, pentru 
30 de zile potrivit termenului legal. Legat de conţinut, fiind vorba decât de o indexare 
prin efectul legii dezbaterea nu era necesară. Dacă vorbiţi de majorarea de care spunea 
dl. Sirop, are în vedere exact obiectivul preluat integral şi ca atare, taxa nu mai putea să 
rămână aceeaşi. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Cam ce a spus d-na secretar, voiam să spun şi eu. Nu este nicio creştere a nici unui 

impozit în Craiova, se indexează conform legii, deci trebuie să stabilim adevărul istoric, 
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să nu mai plângem că cresc anumite impozite pentru că ele nu cresc, se indexează 
conform legii. Transparenţă a existat pentru că acest proiect a fost pe site-ul direcţiei şi 
nu putem dezbate dacă aplicăm sau nu legea. Dacă dumnealor vor să aplice legea din doi 
în doi, este treaba dânşilor, nu a noastră. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu trebuie să vă fie frică de craioveni. Să ştiţi că nu au mâncat craiovenii niciun 

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

Art.1.Se aprobă nivelurile impozitelor/taxelor şi valorilor impozabile, stabilite în sumă 
fixă, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile 
anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,08% asupra valorii impozabile 
a clădirii. 

Art.3.Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, la 0,4 % asupra valorii clădirii. 

Art.4.Se aprobă impozitul pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând 
persoanelor fizice,a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 5 ani, anteriori 
anului de referinţă, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. 

Art.5.Se aprobă cota impozitului pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale utilizate în 
activităţi din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la 0,4% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.6. Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile rezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor juridice, la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.7.Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor juridice, la 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.8.Se aprobă cota impozitului/taxei pe clădiri,pentru clădirile nerezidenţiale, utilizate 
în activităţi din domeniul agricol, aflate în proprietatea persoanelor juridice, la 
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.9.Se aprobă impozitul/taxa pentru clădirile deţinute sau utilizate de către persoanele 
juridice,a căror valoare nu a fost actualizată în ultimii 3 ani, anteriori anului de 
referinţă, prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile.  

Art.10.Se aprobă ajustarea impozitelor/taxelor calculate prin aplicarea cotelor de 
impozitare sau sume fixe, cu cote adiţionale, astfel:  

a) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale a căror 
valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se ajustează 
prin aplicarea cotei de 50%; 

b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale a 
căror valoare a fost actualizată în ultimii 3 ani faţă de anul de referinţă, se 
ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 20 %; 
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c) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile rezidenţiale sau 
nerezidenţiale a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 

d) impozitul pe mijloacele de transport, se ajustează prin aplicarea cotei 
adiţionale de 13%. 

(2)Se aprobă următoarele criterii de stabilire a cotelor adiţionale: 

a) păstrarea unui nivel al fiscalităţii comparabil cu anii anteriori, în scopul 
asigurării caracterului predictibil al impozitelor şi taxelor locale; 

b) asigurarea resurselor pentru realizarea de servicii publice de calitate pentru 
locuitorii municipiului Craiova; 

Art.11. (1)Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile şi/sau terenurile 
neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Craiova. 

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor în categoria „neîngrijite” sunt stabilite 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2017 privind 
aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite 
situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor de procedură instituite 
în acest sens. 

Art.12.Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 31 martie 2019. 

Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%,pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data 
de 31 martie 2019. 

Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10%, pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie 2019. 

Art.15.Se aprobă reducerea cu 95% a impozitului calculat în cazul mijloacelor de 
transport hibride. 

Art.16.Se abrobă nivelul taxei pentru prelungirea unui certificat de urbanism, în cuantum 
de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei iniţiale. 

Art.17. Se abrobă nivelul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 
clădire rezidenţială sau clădire-anexă, în cuantum de 0,5% din valoarea autorizată 
a lucrărilor de construcţii. 

Art.18.Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 
construcţii decât cele menţionate la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, în cuantum de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
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Art.19.Se aprobă nivelul taxei pentru prelungirea unei autorizaţii de construire, în 
cuantum de 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 

Art.20. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 
parţială, a unei construcţii, în cuantum de 0,1% din valoarea impozabilă stabilită 
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

Art.21. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în 
altă autorizaţie de construire, în cuantum de 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de şantier. 

Art.22. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 
corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri, în cuantum de 2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Art.23.(1)Se aprobă cota utilizată aferentă taxei pentru servicii reclamă şi publicitate pe 
bază de contract, la 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. 

(2) Se aprobă ajustarea taxei pentru servicii reclamă şi publicitate pe bază de contract, cu 
cota adiţională de 20%. 

Art.24.(1) Se aprobă cota utilizată pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul 
unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonică sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, la 2%  din suma încasată 
din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. 

(2) Se aprobă cota utilizată în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 
prevăzute la alin.(1), la 5% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a 
abonamentelor. 

Art.25.(1) Se instituie taxa pentru ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public al 
muncipiului Craiova, cu pieţe volante, diferenţiată pe zone de atracţie comercială, 
astfel: 

Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 5 

Zona 1 4 

Zona 2,3 3 

(2) Procedura prin care se calculează şi se plăteşte taxa prevăzută la alin.(1) este 
prezentată în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.26.Se aprobă nivelurile altor taxelor locale instituite în temeiul art.486 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, conform anexei 
nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.27.Se aprobă taxele locale pentru utilizarea temporară a Complexului Sportiv 
Craiova–Stadion de Fotbal şi procedura privind calculul și plata acestora, 
prevăzute în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.28.Se aprobă nivelurile taxelor speciale, prevăzute în anexa nr.5, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.29.Se aprobă limitele minime şi maxime ale sancţiunilor pentru nerespectarea 
prevederilor Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, conform anexei nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.30. Se aprobă zonarea teritoriului municipiului Craiova, în vederea determinării 
impozitului pe clădiri şi a impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, 
conformanexei nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.31.Se aprobă zonele de atracţie comercială, conform anexei nr.8, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.32.(1)Se aprobă acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate 
pentru următoarele clădiri: 

a. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 
alin.(1) lit.x din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 

b. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

c. clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără 
scop lucrativ pentru care se datorează taxa pe cladire; 

d. clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 
pentru care proprietarul menţineafectaţiunea de interes public; 

e. clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru perioada pentru care proprietarul menţineafectaţiunea de interes public;  

f. clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinu tcomunităţilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;  

g. clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 

h. clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) 
dinLegeanr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
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(2)Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri prevăzute la alin.(1), conform anexelor nr.9-16, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(3)Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal, pentru persoanele care dețin documente justificative emise 
până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse până la 
data de 31 martie, inclusiv. 

Art.33.(1)Se aprobă reducerea cu 50%, a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice 
cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, 
(2)Reducerea prevăzută la alin.(1) se aplică în anul fiscal următor celui în care este 
îndeplinită această condiție. 

Art.34.(1)Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru 
următoarele terenuri: 

a. terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul 
menţineafectaţiunea de interes public; 

b. terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţineafectaţiunea de interes public; 

c. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d. terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

e. suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 
efectuării cercetărilor; 

f. terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) 
din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(2)Se aprobă procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
teren prevazute la alin.(1), conform anexelor nr.17-22, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3)Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal, pentru persoanele care dețin documente justificative emise 
până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse până la 
data de 31 martie, inclusiv. 

Art.35.(1)Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor pentru:  

a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în 
valoare a monumentelor istorice, astfel cum sunt definite în Legea nr.422/2001 
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privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, 
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste 
lucrări pe cheltuială proprie; 

b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al 
monumentelor istorice definite în Legea nr.422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a 
monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în 
documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii. 

(2) Scutirea prevăzută la alin.(1) se acordă, pe bază de cerere depusă la 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Craiova,și însoțită de documentaţia necesară eliberării certificatelor, 
avizelor şiautorizaţiilor necesare pentru realizarea lucrărilor . 

Art.36.(1)Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, existente în 
sold la 31.12.2018. 

(2) Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

Art.37.(1)Se aprobă plafonul de maxim 20 de lei pentru care se renunţă la stabilirea 
creanţei fiscale principale şi la emiterea deciziei de impunere. 

(2) În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale 
principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe. 

Art.38. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

Art.39.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de 
specialitate:ServiciulAdministraţie Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și 
Licitații, Direcţia de Evidenţa a Persoanelor, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia 
Economico–Financiară, Direcția Investiții, Achizitii și Licitații, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, 
Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte, Direcţia Fond Locativ şi Control 
Asociaţii de Proprietari, Direcţia Baze Sportive şi Agrement şi Direcţia Relaţii 
Publice şi Management Documente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 
5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
”Reabilitarea şi modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-
Strada Miraslau”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, Prutului şi 
Nedeea – Strada Mirăslău”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
”Reabilitarea şi modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-
Strada Popova”. 
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  Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, Prutului şi 
Nedeea-Strada Popova”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia 
”Reabilitarea şi modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-
Strada Prutului”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, Prutului şi 
Nedeea – Strada Prutului”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investţtia 
”Reabilitarea şi modernizarea Străzilor Popova, Miraslau, Prutului şi Nedeea-
Strada Nedeea”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Popova, Mirăslău, Prutului şi 
Nedeea – Strada Nedeea”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Creşterea accesului la educaţie prin îmbunatăţirea infrastructurii unităţilor de 
învăţământ din municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Ion 
Creangă”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit 
Ion Creangă”, situată în municipiul Craiova, str.Aurel Vlaicu, nr.10, în vederea 
depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Creşterea accesului la educaţie prin îmbunatăţirea infrastructurii unităţilor de 
învăţământ din municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Phoenix”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Gradiniţa cu  program prelungit 
Phoenix”, situată în municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.81, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 
Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de 
învăţământ din municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Curcubeul 
Copilăriei”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu  program prelungit 
Curcubeul copilariei”, situată în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.70, bl. F 
5a, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
”Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătătirea infrastructurii unităţilor de 
învăţământ din municipiul Craiova-Gradiniţa cu program prelungit Casuţa cu 
Poveşti”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

investiţii „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu  program prelungit 
Căsuţa cu Poveşti”, situată în municipiul Craiova, str. G-ral Stefan Falcoianu, nr. 
6, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă,  prevăzută în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi 
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40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii reactualizate „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de 
perete)-„Fântâna Popova” 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna 
Popova” din Municipiul Craiova”, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.510/2017. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
41. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic 

General 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 termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al 

Municipiului Craiova, cu maxim 5 ani, până la data de 31.12.2023. 
         Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.23/2000. 
           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. 
 

 
42. Raport privind deplasarea Primarului Municipiului Craiova în Anglia-Londra, 

în perioada 03.12-05.12.2018. 
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43. Proiect de hotărâre aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din 
intravilanul municipiului Craiova – Componenta Parcuri şi Terenuri 
Degradate 
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 Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Craiova – 

Componenta Parcuri şi Terenuri Degradate, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru 
alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 1 - Modernizare staţii de redresare şi 
echipamente aferente” 
Dl. Consilier Local Sirop: 

       Am o observaţie foarte importantă. La punctele 2, 3 şi 4 noi vom vota împotriva 
acestor puncte pentru că chiar în timpul şedinţei s-au afişat pe site. Nu este posibil aşa 
ceva. Adică eu m-am uitat ca să văd ce se întâmplă că am văzut că au tot apărut, nu 
exista materialul de şedinţă. Era doar punctul 1. M-am uitat acum, am dat refresh, acum 
13 minute au apărut pe site. Nu este posibil aşa ceva. Vă rog să le retrageţi. 
       Dl. Consilier Local Marinescu: 
       La comisia de buget s-au discutat. Le-au văzut toţi consilierii. 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Comisia de buget a avut loc cu câteva minute înainte de începerea şedinţei de 
consiliu. 
       Dl. Primar Mihail Genoiu: 
       Am avut luni şedinţă extraordinară unde am discutat problema depoului de la RAT. 
Nu aveam garanţia să vă spun acest lucru, dar acum pot să vă spun. În ultima clipă am 
reuşit introducerea proiectului cu cele 30 de autobuze pe protocol cu Ministerul 
Dezvoltării. Deci practic Ministerul Dezvoltării ne-a preluat şi cele 20 de autobuze, aşa 
cum ne-a preluat şi tramvaiele în prima fază. Asta înseamnă că suma de 39 milioane de 
euro pe care o avem noi alocată pe pol de creştere a rămas intactă. Astfel, am putut să 
introducem şi reabilitarea depoului de tramvaie. Lucrurile acestea s-au făcut pe ultima 
sută de metri şi de aici a plecat toată graba de a introduce depoul de tramvaie şi cu aceste 
lucruri care apar acum, pentru că în ultima clipă am reuşit să introducem autobuzele tot 
la Ministerul Dezvoltării şi să creştem în felul acesta în momentul când vor fi semnate 
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toate, suma pe care am avut-o de 130 milioane la nivelul a 150 milioane de euro ceea ce 
este unic în istoria Craiovei. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare 
pentru alimentarea electrică a tramvaielor-Faza 1-Modernizare stații de redresare 
și echipamente aferente”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru Avizarea 

Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reorganizarea 
circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 4  şi Extinderea sistemului de 
management al traficului prin integrarea de noi intersecţii semaforizate cu 
funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - Etapa 1 – Faza 4” 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Voiam să-i răspund d-lui primar şi constructiv, nu cu scandal sau alte chestii. Noi 

aveam o reţinere legată de punctele 2, 3 şi 4 că au apărut în ultimele 5 minute, pentru că 
ştie bine, la şedinţa de luni s-a strecurat la un punct asemănător cu punctul 3, s-au 
strecurat şi parcări taxate. Noi de asta aveam temere legată de aceste puncte pentru că nu 
am apucat să le studiem. Dacă ne daţi asigurări că nu avem aşa ceva, le votăm. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vă răspund eu la treaba asta. Şi acolo a fost o speculaţie de-a dvs. La respectivul 

punct pe care l-am votat, era nevoie în comisia de sistematizare de un acord. Cei care au 
pus materialul la ordinea de zi, au pus tot procesul verbal al comisiei de sistematizare şi 
au marcat, nu cum a spus d-na consilier că au tăiat. Au marcat punctul care prevedea 
ordinea de zi. Deci toate celelalte puncte nu aveau legătură cu respectivul punct pe care l-
am votat noi, ci tocmai acela care nu era de fapt tăiat, ci era marcat. 

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

  Art.1.Se aprobă Documentația pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenții  pentru 
obiectivul de investiţii „Reorganizarea circulaţiei în zona centrală - Etapa 2 – Faza 
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4 şi Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 
intersecţii semaforizate cu funcţionare în regim adaptiv şi sistem de comunicaţii - 
Etapa 1 – Faza 4”, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, în forma prevăzută în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apa, 
de tip cişmele (de perete) -„Fântâna Popova” 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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiţii “Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de 
către  R.A.T. SRL,  prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția prevăzută la 
art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă cesionarea contractului de prestări servicii nr.17330/13.11.2018 încheiat 
între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi S.C. RAY CONSULTING S.R.L., în 
calitate de prestator, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare-realizare 
DALI „Modernizare depou tramvaie” în favoarea Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul 
adiţional prin care se cesionează contractul de prestări servicii 
nr.17330/13.11.2018 încheiat între R.A.T SRL, în calitate de achizitor şi S.C. 
RAY CONSULTING S.R.L., în calitate de prestator, având ca obiect prestarea 
serviciilor de proiectare-realizare DALI „Modernizare depou tramvaie”. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații, R.A.T 
SRL și  S.C. RAY CONSULTING S.R.L. 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. 
 

 
47. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Aş începe prin a ura tuturor craiovenilor „Sărbători fericite!”, dar de când a venit 

PSD aceste şedinţe nu se mai televizează. Dl. primar, v-am lăsat pe dvs. să faceţi politică 
45 de minute la apa meteorică, când noi nu discutam de punctul acela.  

Am o problemă punctuală. Intersecţia pe Calea Bucureşti de la mall, eu cred că acolo 
ar trebui să facem un PUZ şi să reglementăm astfel încât de la mall să nu mai ai voie să 
ieşi spre Universitate. Gândiţi-vă că acolo pe Calea BUCUREŞTI se va dubla presiunea 
cu noua construcţie. Dar până atunci s-au pus în folosinţă acele semafoare. Credeţi-mă că 
nu au nicio utilitate. Am stat, am venit dinspre Lăpuş să intru la mall şi la fiecare verde o 
singură maşină reuşea să facă la stânga. Nici pietonii nu trec, nici maşinile nu trec. Nu 
sunt specialist, dar trebuie cumva defazate, să luăm de urgenţă măsuri, probabil că 
trebuie să treacă întâi toţi pietonii, după aceea să treacă doar o parte, doar la stânga, doar 
la dreapta, nu sunt specialist în asta, dar trebuie să o rezolvăm de urgenţă, că deja sunt 
sărbătorile, zona este foarte foarte aglomerată. Repet, aşa cum funcţionează semaforul nu 
are niciun fel de utilitate. Efectiv trece câte o maşină pe timpul de verde la stânga. Se 
crează cozi. Cred că putem să rezolvăm repede prin defazarea semaforului, adică o 
soluţie rapidă, acum de sărbători, zilele astea. 

Dl. Consilier Local Otovescu: 
Aş dori să revenim la un registru tonic de comunicare şi să vă anunţ că ieri a avut loc 

în oraşul nostru un eveniment cultural sportiv de marcă. Este vorna de Gala Fotbalului 
Doljean „Ilie Balaci”. A fost prima ediţie şi consider că a fost un eveniment măreţ prin 
iniţiativă, emoţionant, impresionant prin maniera de desfăşurare şi apoteotic prin finalul 
muzical. Aş vrea să felicit organizatorii pentru că într-un timp foarte scurt au dat glas 
unor aşteptări locale şi în primul rând să-i felicit pe cei implicaţi, de la primar şi city 
managerul oraşului şi până la Asociaţia Judeţeană de Fotbal în persoana preşedintelui 
Horaţiu Stănescu. Este pentru oraşul nostru o notă de demnitate şi de recunoaştere a 
valorilor care au făcut performanţă şi au dat strălucire şi identitate comunităţii locale. Vă 
mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Câplea: 
Abia acum pot să iau şi eu cuvântul, fiindcă atunci nu mi-aţi permis şi nici colegii, 

am văzut că dl. primar a fost foarte deranjat de faptul că facem opoziţie. Este o 
interpelare înregistrată şi vă rog să spuneţi ce aveţi de gând să faceţi vis a vis de 
solicitarea noastră de a suporta din bugetul local taxa pe apă meteorică începând cu anul 
următor. 

Sunt foarte multe sesizări ale cetăţenilor referitoare la staţiile de autobuz şi de 
tramvai. Am vorbit foarte mult de investiţia în noi mijloace de transport, de măsuri 
pentru fluidizarea traficului, dar ce se întâmplă cu aceste staţii, dacă sunt proiecte pentru 
reabilitarea staţiilor de transport în comun? 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
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După cum ştiţi, sunt membru în consiliul de administraţie de la Voltaire. Am primit, 
probabil, toţi consilierii, o adresă din partea Liceului Odobleja. Eu merg destul de des 
acolo şi observ că între cele două licee există o stare de tensiune inadmisibilă pentru nişte 
cadre didactice din două licee bine cotate în oraşul nostru. Ce v-aş ruga? Împreună cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean să faceţi o comisie şi să discutaţi cu profesorii din cele 
două licee să încetăm odată starea aceea de animozitate între două şcoli care sunt în 
aceeaşi curte, care nu au nimic de împărţit, care duc un război care nu-şi are rostul şi la 
începutul anului să soluţionăm odată această problemă care este neplăcută, se dispută pe 
facebook, se dispută peste tot fără niciun motiv.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Am patru interpelări pertinente pentru dvs. În primul rând, aş vrea să ştiu mai multe 

detalii despre celebra asfaltare pe ninsoare, dacă se va deconta acea prestaţie, ce garanţie 
prezintă ţi în acelaşi timp, am primit nişte informări, vreau să-mi spuneţi dacă sunt 
adevărate sau nu, că s-a mai procedat la astfel de asflatări şi pe alte străzi: Porumbului, 
Putnei, Măcinului şi Vrancei. Aş vrea să clarificăm acest aspect.  

Aş vrea să ştiu cui aparţine şi dacă şi-a retras definitiv ideea de a închide Parcul 
Romanescu. Mi se pare foarte nepotrivit ca într-o perioadă foarte plăcută pentru plimbări, 
parcul este feeric, este foarte frumos în perioada aceasta, noi îl închidem cu lacăte, toate 
parcurile de fapt, din Craiova, pentru că nu am toaletat copacii la timp. Am înţeles că 
între timp s-a redeschis. Aş vrea să-mi confirmaţi acest lucru şi să-mi confirmaţi şi că nu 
mai aveţi de gând să-l închideţi. 

Am două sesizări de la două audienţe ale unor cetăţeni: d-na Monica Anca David 
menţionează că strada dumneaei pe care locuieşte nu a fost asfaltată niciodată, str. 
Şimian, în 1 Mai, zona restaurantului Dunărea şi solicită să aibă strada asfaltată, pentru 
că sunt plătitori de taxe şi doresc să beneficieze de o stradă asfaltată.  

Ultima interpelare este de la un domn, Poenaru Mihai, care a depus o cerere pentru 
un certificat de urbanism pentru bvd. Nicolae Titulescu nr. 66 B. Dacă vă amintiţi, a fost 
şi un scandal de presă la un moment dat, cu acest amplasament, că a fost asfaltată din 
greşeală o proprietate privată. Omul nu o avea împrejmuită, am citit într-o publicaţie 
locală. Ulteiror a fost spart asfaltul respectiv acolo. În momentul de faţă solicită 
drepturile, fiind proprietar pe 351 m să poată construi şi a primit un răspuns după şedinţă 
că cererea dânsului nu poate fi solicitată favorabil, întrucât datorită formei cotelor 
distanţelor faţă de vecinătăţi, terenul este neconstruibil faţă de funcţiunea propusă, deşi 
omul ceruse pe procentul acela de ocupare al terenului din PUZ. Vă mulţumesc! 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să vă rog în numele asistentelor şi doctorelor de la şcolile din Craiova, nu au 

primit vouchere de vacanţă. Cei de la DSP i-au trimis la dvs. la primărie, dvs. i-aţi trimis 
la DSP. Ele au rămas fără vouchere de vacanţă şi  sunt disperate pentru că nu ştiu cui să 
se adreseze pentru că sunt discriminate. Disperarea lor vreau să v-o prezint. 

Vreau să vă rog din suflet să luaţi măsuri şi să încercaţi ce se mai poate face în 
aceste zile cu Clubul SCM Craiova, secţia de handbal. După cum ştiţi, sunt cinci 
jucătoare accidentate foarte grav, care nu vor juca, două dintre ele în acest sezon, chiar 
dacă se minte că se va intra în aprilie, martie, oricând. Insistaţi, vă rog frumos ca să nu ne 
retragem din campionat întrucât avem numai şase jucătoare de câmp la ora actuală apte 
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de joc şi trei portari. Se retrage. Păi cine joacă? Pot să joace şapte? Asta spun, o să 
desfiinţăm şi noi, pentru ce? După ce am ajuns campioni europeni? Eu îmi doresc să nu o 
desfiinţăm, eu asta îmi doresc. Poate vreţi să luaţi măsuri şi cât de cât să le spuneţi chiar 
cu taxele care sunt, să se ia jucătoare că astă vară nu s-au luat. 

Vreau să vă întreb de unde a avut Opera Română astă seară să facă spectacol cu 100 
mii lei, să aducă de la Chişinău şi din Italia să plătească artişti în condiţiile în care la 
Craiova se dau 300 lei şi celor din Italia şi Chişinău 2000 euro. Se plăteşte transport, se 
plăteşte cazare, se plăteşte tot. Deci întâi dăm 100 mii lei, cere 140 mii şi acum are bani 
să-şi facă acest spectacol. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Cu mall-ul – ştiţi că prima săptămână din decembrie a fost pus în funcţiune acest 

semafor. Noi avem obligaţia să demonstrăm că tramvaiul care circulă pe Calea 
Severinului – Calea Bucureşti este cel mai rapid mijloc de a traversa oraşul. Altfel, nu le 
luăm pe celelalte 17. Şi din studiul care s-a făcut de către firma câştigătoare a studiului 
de trafic a reieşit ca toată această arteră trebuie să aibă toate intersecţiile semaforizate în 
aşa fel încât tramvaiul trebuie să aibă undă verde să parcurgă acest traseu cu celeritate. S-
a dat mall-ului prin hotărârea de consiliu local şi a comisiei de sistematizare dreptul să-şi 
repună în funcţiune acel semafor de care îl avea din 2008, 2009 de când s-a făcut mall-ul 
în reţea şi în acelaşi sistem cu celelalte semafoare. Ele sunt legate în reţea la ora aceasta. 
Ceea ce şi eu am observat şi observaţia este corectă, că în această perioadă de maxim 
trafic şi mă uit la Claudiu Iancu, că probabil în perioada sărbătorilor este maxim acolo, 
timpii nu sunt foarte bine corelaţi. Acum nu ştiu dacă sunt legaţi pe undă verde sau pe 
buclele inductive, dar v-aş ruga să staţi lângă aceste semafoare în această perioadă în aşa 
fel încât circulaţia în zonă să nu fie perturbată. Altfel, există o altă variantă. Le oprim, 
băgăm poliţie să dirijeze circulaţia şi reîncepeţi reglajul lor după sărbători, dar ceva 
trebuie făcut. 

Dl. profesor Otovescu, vreau să vă spun că eu vreau să-i felicit pe cei care au muncit 
pentru că un an de zile, eu am sufletul încărcat că am tot certat funcţionarii din primărie 
pentru ritmul pe care l-am ţinut. Şi i-am ţinut într-un ritm în care mulţi au cedat, vă spun 
sincer, dar ceea ce au făcut aseară, s-au întrecut pe ei. Şi vreau să felicit pe Marina 
Andronache şi tot colectivul ei care s-a ocupat, Lucian Prejbeanu, Cătălin Praja şi toate 
celelalte fete de la compartimentul de imagine pentru că a ieşit un spectacol de elită. 
Sincer să fiu, a depăşit aşteptările mele. Am avut o reţinere. A fost o introducere în 
spaţiul Filarmonicii a fotbalului. Un lucru care a avut la bază sentimente, a fost un lucru 
din suflet, a fost o întâlnire şi un spectacol din suflet, nu a fost nimic regizat, nu a fost 
nimic făcut artificial. Acolo, toţi cei care au luat cuvântul, au lăcrimat.  

Dl. Câplea - taxa pe apa meteorică, în primul şi în primul rând v-am spus, nu optez 
pentru acea aberaţie de a fi facturată. O să mă zbat până la capătul puterilor să desfiinţez 
ceea ce aţi introdus, obligaţia companiei de a factura apa meteorică. Acesta este punctul 
meu de vedere. Orice formă de a o plăti din bugetul local sau din buzunarul cetăţenilor, 
tot buzunarul cetăţenilor înseamnă, să vă fie clar. A subvenţiona este o formă populistă. 
Că, vezi Doamne, o băgăm pe gât cetăţenilor şi o facturăm cetăţenilor şi venim noi după 
aceea salvatorii pământului şi o subvenţionăm din banii tot ai cetăţenilor. Mă voi lupta 
aşa cum sunt, şi cum plec de aici de la şedinţă, mă duc din nou şi sun la Ministerul 
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Finanţelor şi peste tot să se anuleze acel aberant punct 23 care obligă companiile să 
factureze această apă. Acesta este punctul meu de vedere. 

Staţiile de autobuz – este dl. manda în sală şi dl. Tănăsescu şi v-aş ruga să daţi un 
răspuns. 

Dl. Administrator Public Sorin Manda: 
Ele sunt prinse în planul de investiţii în contractul de servicii publice, cel pe care l-

am votat în primăvară. Anul viitor va începe construirea staţiilor de autobuz din resurse 
proprii ale operatorului. Colegii nu-şi aduc aminte că atunci când s-a votat contractul, au 
fugit din sală şi nu au văzut la anexe şi la ceea ce şi-au propus cei de la RAT. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Dl. Mănescu, la Odobleja cu Voltaire, am văzut, într-adevăr hârtia, pentru unii este 

de neînţeles ce se întâmplă acolo. Eu vă spun că le-am spus-o celor care sunt în consiliul 
de administraţie, v-o spun şi dvs. Cred că am înţeles ce este acolo şi aparent, acea 
îndârjire fără motiv, nu este chiar fără motiv. Şi o să vedeţi că în zilele următoare va 
scoate capul. Se pare că peste proiectul nostru european, cineva a mai făcut un proiect 
acolo. Cine a făcut prostii, să răspundă. Eu în general nu fac prostii. 

Live-ul de pe Putnei. O rog pe d-na director Ciucă să răspundă. 
D-na Director Ciucă: 
Noi nu am fost întrebaţi pe specificaţii tehnice dacă se putea realiza acea reparaţie a 

craterelor de pe Putnei sau nu. Pe str. Putnei sunt două grădiniţe. Dvs., dl. consilier, 
doreaţi să lăsăm craterele aşa sau să venim cu strat doar de uzură să se poată circula în 
condiţii normale. Dacă este să discutăm, amorsa a fost pusă pe temperaturi normale, 
pozitive şi fulgii de zăpadă ne-au găsit reparând la acele cratere. Constructorul şi-a 
asumat lucrarea, este în garanţie şi vom vedea dacă vor rezista reparaţiile acelor cratere 
sau nu. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Celelalte străzi despre care aţi întrebat nu sunt la d-na Delia Ciucă, sunt străzi pe 

investiţii, străzi care sunt în administrarea Direcţiei de Investiţii la d-na Nuţă. Problema 
este de aceeaşi natură şi constructorul îşi asumă tehnologia şi îşi asumă absolut totul. 
Puteţi să solicitaţi graficul, nici una din acele străzi nu au fost asfaltate în ziua când a 
nins. V-am răspuns pentru că sunt în perioada de iarnă, dar nu sunt în aceeaşi zi, nu au 
nicio legătură cu ninsorile. Luaţi graficul de la dirigintele de şantier, este public şi îl 
vedeţi. Şimnicul şi str. Dunărea. Dl. Ghencioiu, te rog frumos, de la Dunărea, iei de la dl. 
consilier toate informaţiile şi faci răspunsul scris cu tot ceea ce este acolo.  

La fel urbanismul, Gabi Miereanu, certificatul de urbanism de pe Titulescu nr. 66. 
Vă rog să luaţi toate informaţiile şi să-i răspundeţi d-lui Sirop, că chiar nu le ştiu pe 
dinafară.  

D-na Ungureanu, o să-l rog pe Sorin Manda să preia această problemă. Este vorba de 
vouchere de la medici şi asistente de la şcoli. 

Cu handbalul, o să-l rog tot pe dl. Manda să vă răspundă cu echipa de handbal sau pe 
dl. viceprimar Cosman, iar Opera Română cu ce aţi spus dvs., este un audit de luni pe 
care îl coordonează dl. Cosman vis a vis de tot ce se cheltuie la Operă. O să vă răspundă 
la toate punctele. 
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Eu vă mulţumesc pentru răbdare şi că ne-aţi suportat şi vă doresc un An Nou plin de 
bucurii, frumos şi să aveţi sărbători fericite. La mulţi ani! 

      
         

                                                                                                                
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 20.12.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR, 
Adrian Cosman Nicoleta Miulescu  
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