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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 19.12.2019 

 
 
 
 
        Dl. Director Ovidiu Mischianu:  
        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 consilieri, 3 consilieri 
sunt absenţi (dl.Marinescu, dl. Diaconu, dl. Roşculete). Sunt întrunite condiţiile de 
legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările.  
          Vă supun votului procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 
11.12.2019 şi al şedinţei ordinare din data de 28.11.2019. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
          O invit pe d-na Consilier Local Predescu Bianca să prezideze lucrările şedinţei 
de astăzi.  
          D-na Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din 
luna decembrie 2019. 
 Daţi-mi voie ca, mai întâi, să le mulţumim celor care ne-au colindat şi ne-au 
urat. Voi începe cu cei mici, elevilor de la Colegiul Naţional „Carol I”, elevilor de la 
Scoala Gimnazială „Sf. Dumitru”, elevilor de la Liceul de Artă „Marin Sorescu”, 
Ansamblului profesionist, dar de elevi, „Maria Tănase” junior şi, nu în ultimul rând, 
Corului „Operei Române” Craiova.  
       Dl. Consilier Local Florescu: 
       Aş dori să păstrăm un moment de reculegere în memoria eroilor Revoluţiei 
Române de la 1989 şi a martirilor revoluţiei. Trebuie, de asemenea, să amintim faptul 
că în Revoluţie au fost răniţi peste 3000 de oameni. Lor le datorăm România modernă, 
România liberă, România democrată în care astăzi trăim şi ne desfăşurăm activitatea.  
 D-na Preşedinte: 
 Vă mulţumim. Dumnezeu să-i odihnească în linişte şi în pace pentru că prin 
jertfa lor noi suntem întruniţi astăzi în şedinţa consiliului local într-un regim de 
democraţie. 
       Prin Dispoziţia nr. 7524/12.12.2019, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 – 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 
lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b şi art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, în data de 19.12.2019, ora 
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10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 

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

al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi 

a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 
luni ale anului 2019 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2019 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2019 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, pe anul 2019 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2019 

13. 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 2019 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.308/2019 referitoare la aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public, Management 
Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova 
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18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi 
nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
pe anul 2018. 

22. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reședință de județ 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce 
urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de 
transport public de persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi 

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. 
A.I.Cuza nr.1” 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria 
Municipiului Craiova str. A.I.Cuza nr.7” 

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier 
Electroputere” 

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
sociale destinate persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietary 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
sociale 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în 
municipiul Craiova, bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, 
nr.3 A, bl.H 8-9 
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32. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova şi scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi desfiinţării 
integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.17 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.6 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.1 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.6 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.11 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.17 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 

40. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, 
pentru anul 2019 

42. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent 
Restaurantului „Ciobănașul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova 

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării a două apartamente 
proprietate privată a municipiului Craiova, situate în str. I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, 
sc.2, ap.5, respectiv ap.8 
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46. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere nr.3803/15.08.2007 și nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul 
Energetic Craiova şi S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv Liceul Energetic 
Craiova şi  S.C. GPV GRUP S.R.L. 

47. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Romarta S.A. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosinţă gratuită, către 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.129 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al municipiului Craiova. 

50. Proiectde hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

51. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 
referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, zona C, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, 
fostă T 34, P 37 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-
str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul 
Craiova, str. Plopului, nr.20 

54. Raport privind deplasarea dlui. Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, 
la sediul B.E.R.D. Londra, în data de 26 noiembrie 2019 

55. Întrebări și interpelări 
 
 
    Pe ordinea de zi sunt 55 de puncte. Executivul a retras punctul 21, condiţie în care 
rămân pe ordinea de zi 54 de puncte. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele 
54 de puncte. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.   
Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 19.12.2019, prevăzută în anexa  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 

al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi 

a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 
luni ale anului 2019 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2019 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2019 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, pe anul 2019 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2019 

13. 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 2019 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.308/2019 referitoare la aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public, Management 
Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 
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20. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 

21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 
stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reședință de județ 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce 
urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de 
transport public de persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi 

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. 
A.I.Cuza nr.1” 

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria 
Municipiului Craiova str. A.I.Cuza nr.7” 

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 
tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier 
Electroputere” 

27. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
sociale destinate persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietary 

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
sociale 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în 
municipiul Craiova, bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, 
nr.3 A, bl.H 8-9 

31. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova şi scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi desfiinţării 
integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul Apelor, nr. 66 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.17 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.6 
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34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.1 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.6 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.11 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.17 

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 

39. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, 
pentru anul 2019 

41. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent 
Restaurantului „Ciobănașul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
municipiul Craiova 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării a două apartamente 
proprietate privată a municipiului Craiova, situate în str. I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, 
sc.2, ap.5, respectiv ap.8 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere nr.3803/15.08.2007 și nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul 
Energetic Craiova şi S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv Liceul Energetic 
Craiova şi S.C. GPV GRUP S.R.L. 

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Romarta S.A. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosinţă gratuită, către 
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, 
nr.129 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al municipiului Craiova. 

49. Proiectde hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

50. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 
referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, zona C, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, 
fostă T 34, P 37 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-
str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul 
Craiova, str. Plopului, nr.20 

53. Raport privind deplasarea dlui. Mihail Genoiu, Primar al Municipiului Craiova, 
la sediul B.E.R.D. Londra, în data de 26 noiembrie 2019 

54. Întrebări și interpelări 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Am citit atent acest punct şi am remarcat unele lucruri. La secţiunea funcţionare am 

văzut că Direcţia de Taxe şi Impozite a avut încasări foarte bune pe primele 11 luni, 
cred că în jur de 90% sau peste 90% din încasările care erau prognozate, de fapt este o 
direcţie care mie mi se pare că lucrează foarte foarte bine. Dar ce observaţii am făcut 
eu citind acest raport? Este o problemă care ştiţi că de fiecare dată o ridic. Am sesizat 
că cheltuielile cu personalul ale primăriei şi instituţiilor din subordine finanţate din 
bugetul local, mănâncă peste 70% din această sumă încasată de taxe şi impozite -  la 
secţiunea funcţionare. La secţiunea dezvoltare, şi aici mă refer la cheltuielile de 
capital, am avut ca proiecte finalizate achiziţii de unităţi de tehnică de calcul, aplicaţii 
software, reabilitare de fântâni, dar tot aici e plină lista de proceduri de achiziţii 
publice în derulare sau elaborări documentaţii pentru proceduri de achiziţii publice, 
contracte în derulare pentru atestare tehnică şi sunt două puncte foarte interesante, care 
nu s-au terminat, dar care, din punctul meu de vedere sunt două achiziţii, care deabia 
aştept să fie finalizate. Este vorba de achiziţiile de servicii pentru realizarea unei arhive 
de imagini. De abia aştept să ne fie prezentată şi nouă această arhivă de imagini a 
primăriei şi, cel mai important nu s-a finalizat, dar nu ştiu în ce stadiu este, dar mi se 
pare foarte foarte important sistemul informatic de atribuire şi gestionare a parcărilor 
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de reşedinţă. Dacă acest sistem nu este terminat, s-ar putea ca în anul 2020 să 
întârziem foarte mult punerea în aplicare. El până acum trebuia să intre în testare, 
fiindcă este destul de dificil să funcţioneze un sistem din acesta în momentul în care 
toţi craiovenii se vor repezi să intre pe platformă să-şi închirieze locul de parcare. S-ar 
putea să apară multe probleme la acest sistem şi mi se pare că dacă nu s-a finalizat 
până acum şi este în derulare s-ar putea să fie o întârziere în 2020 şi să se întârzie cu 
atribuirea acestor parcări. 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Vă mulţumesc şi vă găsesc pentru prima dată în postura de preşedinte. Salut această 

nominalizare. Sunt convins că veţi fi o persoană echidistantă care va conduce ca un om 
de drept o şedinţă de consiliu. Vă atenţionez că veninţi după dl. Nedelescu care le-a 
condus tot bine aşa că aveţi standardul ridicat. 

Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, Partidul Naţional Liberal nu va gira risipa 
din bani publici care se desfăşoară în momentul de faţă în municipiul Craiova., cu 
banii craiovenilor. Şi vă dau doar două exemple: 11 miliarde alocaţi pe reabilitarea 
unei esplanade în Lăpuş care mi s-a părut o sumă extraordinar de mare şi vă mai dau 
un al doilea exemplu cu care suntem în total dezacord şi anume 11 miliarde cheltuiţi pe 
reabilitarea soft-ului statuii cailor şi a câtorva pavele pe acolo, deloc o urgenţă pentru 
oraşul nostru, deloc o necesitate, probabil alte idei au fost în spatele acestor cheltuieli 
care ni se par extrem de mari şi le-am dat ca un simplu exemplu pentru a nu gira risipa 
din bani publici care se desfăşoară în oraşul Craiova. Partidul Naţional Liberal va vota 
împotriva acestei descărcări de gestiune. Vă mulţumesc! 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu aş vrea să răspund pe rând, în primul rând d-lui consilier Mănescu vis a vis de 

salarizare. Haideţi să o judecăm corect. Nu putem să amestecăm mere cu pere. Din 
punct de vedere al primăriei, al acestei instituţii şi cu funcţionarii şi bugetul ei şi în 
care buget intră şi investiţii şi dezvoltare şi toate celelalte, rata salariului este de 9,5%. 
Dacă vorbiţi de celelalte instituţii, acolo lucrurile sunt cu totul altele pentru că este 
instituţie de cultură, o luăm pe care vreţi dvs., dau un exemplu. Ce cheltuieli are 
instituţia în afară de întreţinerea clădirii şi salariile celor care asigură efectiv obiectul 
muncii, cultura în specificul societăţii respective. Nu poţi să ceri celor de la Teatrul 
Marin Sorescu să facă investiţii sau să facă cheltuieli pe reabilitare. Ei au cheltuieli pe 
obiectul lor de activitate, este efectiv cultura, motiv pentru care nu putem să le luăm la 
grămadă şi nu putem să calculăm acest procent înainte. Eu vă spun că la nivelul 
primăriei, unde sunt, într-adevăr şi investiţii, şi reparaţii, şi funcţionare, procentul este 
9,5%. Mai mult decât atât, toate cheltuielile cu forţa de muncă sunt conform normelor 
şi normativelor în vigoare. Ceea ce este foarte interesant este faptul că Direcţia de 
Taxe şi Impozite, aşa cum aţi menţionat dvs., are o realizare deosebită nu numai prin 
acel procent de 93%. Anul acesta, anul 2019, a fost pentru prima dată în istoria 
Codului Fiscal când bugetul pe care l-a constituit Direcţia de Taxe şi Impozite a fost 
făcut altfel. Până în 2019, se realiza în felul următor. Şi vă dau exemplu anul 2018. Pe 
2017 a fost un buget. Bugetul respectiv a fost realizat în proporţie de 110% şi s-a 
plecat în 2018 cu bugetul realizat în 2017 ş.a.m.d. Deci an de an se pleca cu bugetul 
previzionat, bugetul realizat în anul anterior. Pentru prima dată în istorie, codul fiscal a 
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stabilit că în 2019 este bugetul realizat în anul 2018, în anul anterior, plus 10%.  Şi faţă 
de acest +10% vine şi face această realizare. Felicitări, într-adevăr! 

Vis a vis de secţiunea de dezvoltare, proiectele la care aţi făcut dvs. referire sunt 
convins că se vor finaliza, dar ele sunt încă în lucru şi se lucrează până în ultima zi a 
anului, mai ales că cel cu arhiva cuprinde şi lucruri care se întâmplă în momentul 
acesta, iar cei cu softul pentru parcări la fel lucrează intens şi se vor finaliza până la 
sfârşitul anului. Ceea ce pot eu să vă spun că o să luăm şi o să cer Direcţiei de 
Investiţii să ne facă o evidenţă pe 10-15 ani în urmă. Este cea mai mare sumă vreodată 
în istoria primăriei, de investiţii. Dar cum să vă spun? Cea mai mare sumă aproape de 
dublu faţă de media celorlalţi ani, dacă mergem pe 15 ani în urmă. În condiţiile în care 
ne-am propus să facem o valoare a investiţiilor de 83 milioane şi vă aduceţi aminte că 
v-am promis încă din anul 2018 pentru că în 2018 a fost un an de cumpănă în care nu 
am avut licitate niciun fel de investiţii şi v-am promis că recuperăm în 2019. Bugetul 
investiţiilor pe 2019 a fost undeva în jur de 83 de milioane, iar realizarea va fi pe 
acolo, adică dacă va fi 82, 82 şi ceva parte din economii. Dar se va realiza peste 98 – 
99% din ceea ce ne-am propus la un nivel extraordinar de mare. O să fie ceva sincope 
la fondurile europene pentru că acolo nu s-au finbalizat, sunt procedurile foarte 
greoaie, dar toate proiectele care sunt finanţate pe fonduri europene şi care au o 
pondere fantastică, deci deja suntem în pall position în ţară în privinţa gradului de 
absorbţie, adică mult peste 100% şi sunt în derulare, dar la proiectele europene, la 
fondurile europene, banii se reportează, adică nu intră nici dacă ar fi Codul Fiscal cu 
aceleaşi prevederi ca excedentul, la sfârşitul anului să fie împărţit jumătate – jumătate 
guvernul cu toate că avem promisiunea de la primul ministru şi de la ministru 
finanţelor că nu va mai fi această clauză. Fondurile europene oricum se reportează de 
la an la an şi sunt în derularea lor şi vor fi finalizate în mod sigur şi acelea. Deci cam 
asta am vrut să vă spun. Vis a vis de ceea ce spune dl. Consilier Sirop cu valoarea şi cu 
importanţa, dacă mă iau după dvs., faptul că niciodată nu aţi votat nimic la buget, tragi 
o conlcuzie, că nimic n-ar trebui. Acestea sunt oportunităţile. Şi noi când am ales 
aceste oportunităţi, nu le-am ales pentru că am eu vreun interes în piaţa din faţa 
parcului sau îmi duc copiii la plimbare pe esplanada din Lăpuş. Sunt efectiv solicitări 
ale cetăţenilor din Craiova, multe dintre ele chiar ale dvs. Şi dacă observaţi, marea 
majoritate a investiţiilor au la bază solicitări de-ale dvs., indiferent că au fost consilieri 
din PSD, din ALDE sau din PNL. ŞI am ţinut cont de toate solicitările. Acele două 
obiective, esplanada care nici măcar nu intră în calculul bugetului pe 2019 pentru că ea 
este de-abia în stadiul de proiectare şi nu cred că are legătură cu bugetul lui 2019, iar 
piaţeta de la parc este încă în lucru şi cred că o mare parte a bugetului va fi afectat în 
anul următor, în niciun caz în anul acesta. 

D-na Preşedinte: 
Grupul statuar se numeşte „Avântul”, este opera unuia dintre cei mai mari sculptori, 

evidnet, în afară de Constantin Brâncuşi care rămâne primul sculptor pe plan mondial 
de cel puţin 100 de ani. Este opera sculptorului Ion Jalea şi trebuie să fim mândri cu 
aceasta.  

Supun la vot proiectul de hotărâree în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe primele 11 luni ale anului 2019, 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 18 voturi pentru 
şi 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).  

 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 

şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 
11 luni ale anului 2019 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
Aici nu am o discuţie de fond. Singura probelmă pe care o ridic este modul în care 

este întocmit raportul. Mi se pare că raportul este o salată de tot ce este prezentat acolo. 
Aş fi vrut să văd defalcat. Sunt amestecate fondurile produse de învăţământ cu cultură. 
Aş fi vrut să văd defalcat ce au produs instituţiile de cultură, de fonduri proprii, ce a 
produs fiecare instituţie de cultură în anul 2019, adică Opera, Filarmonica. La aceste 
instituţii avem numai o sumă de 335 mii lei din donaţii şi sponsorizări. Aş fi vrut ca 
instituţiile de cultură să prezinte un raport al activităţii din punct de vedere financiar, 
care a fost al lor, nu să fie amestecat. Raportul conţine mai mult veniturile proprii 
produse de învăţământ, de sănătate, nu este obiectul lor. Este bine că au produs, că 
există încasări la aceste instituţii fără să fie obiectul lor, dar cea mai mare parte a 
raportului asta conţine, veniturile produse de instituţiile de învăţământ şi sănătate. 
Instituţiile de cultură care au, printre altele şi în afară de faptul că au calitatea de a 
produce act de cultură, au şi calitatea de a produce venit. Nu este reflectat în raport. 
Deci eu nu am nimic cu activitatea în sine care este, ci cu modul în care este întocmit 
raportul. Din cauza aceasta eu nu-l votez.  

D-na Preşedinte: 
Este adevărat, este cam succint raportul, l-am citit şi eu. Este de dorit unul mai 

explicit. Vă mulţumim! 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

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 2019, 
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 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).  
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 

municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, 

aferentă primelor 11 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 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 execuţiei bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 

30.11.2019, conform anexelor nr.1 și 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. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2019, după cum urmează: 
a) total venituri-633.522,00 mii lei (473.344,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 160.178,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-638.509,00 mii lei (473.344,00 mii lei-cheltuielile secţiunii 

de funcţionare şi 165.165,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-
46 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei 
nr.47 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.  Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, conform anexei nr.48 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2019. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Mănescu) şi 5 abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 

2019, 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.158/2019. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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. 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe 

al municipiului Craiova, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, 

pentru anul 2019, la valoarea de 19.612,00 mii lei, 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.166/2019. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 

aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova, pe anul 2019, conform  anexelor nr.1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.165/2019. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Ungureanu).  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează: 
a) total venituri-13.478,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare-

13.363,00 mii lei şi veniturile secțiunii de dezvoltare-115,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-13.478,00 mii lei (din care: cheltuielile secţiunii de 

funcţionare-13.363,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-115,00 
mii lei), 

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2019. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

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

cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează: 
1. total venituri-79.911,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 78.671,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.240,00 mii 
lei); 
2. total cheltuieli-80.738,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 79.498,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.240,00 mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2019. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Godinel, Sirop).  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vreau să întreb şi eu pe dl. Director dacă acum, cu rectificarea, că am văzut că s-a 

dat de la Dedeman, a luat cablu ca să pună televizoarele în saloane. Vă mulţumesc! 
D-na Preşedinte: 
Veţi primi un răspuns scris cu privire la această chestiune. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările aduse în comisii. 

Are aviz inclusiv pentru modificările aduse de executiv. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează: 
1. total venituri-143.239,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

137.884,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 5.355,00 mii 
lei); 
2. total cheltuieli-149.534,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 144.160,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
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5.374,00 mii lei), conform anexei  nr.1 care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2019, conform anexei nr.2 care face  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2019. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 1 
abţinere (Vasile).  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu, cu modificările aduse de executiv. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2019, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.006.975,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.019.352,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.167/2019. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).  

 
 
13. 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 2019 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Acest punct de pe ordinea de zi vizează rectificarea bugetului la RAADPFL. Ni se 

cer nişte sume importante, chiar foarte mari, pentru consumabile şi pentru alte 
cheltuieli pe care dânşii le fac. Nu ştim însă cine le face. Deci la RAADPFL în 
momentul de faţă avem director sau nu avem director? Cred că, mai ales în măsura în 
care vin să ne ceară bani, trebuia să ne şi spună dacă s-a numit sau nu un director. Dacă 
nu s-a numit director, cine va gestiona aceste sume, dacă s-a numit director, am vrea să 
ştim, să-l vedem şi să ştim cel recomandă pentru această funcţie pentru că totuşi, 



sed ord. 19.12.2019                                                         18                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

bugetul Craiovei nu este puşculiţa PSD -ului. Trebuie să ştim şi noi cine, dacă este în 
momentul de faţă director la RAADFPFL şi este normal în momentul în care ne cereţi 
bani. Acum vrem să ne spuneţi dacă avem sau nu director şi dacă avem, cine este şi ce-
l recomnadă. Mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Vreau să fac o rectificare. Bugetul Craiovei nu este puşculiţa PSD, este bugetul 

craiovenilor, iar noi astăzi avem de făcut administrare şi nu politică. Mulţumesc! 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Directorul RAADPFL este dl. Ninel Cercel. A fost până acum în sală, probabil a 

ieşit vorbind la telefon, probabil l-a chemat cineva, şi este prezent şi este noul director 
al RAADPFL. A fost până acum în spatele dvs. Directorul tehnic este în continuare dl. 
Grigore Anghel, deci nu cred că este vreo problemă. Iar în privinţa bugetului, nu cred 
că dăm noi banii pentru acele lucruri, şi-şi fac ei o rectificare în bugetul lor intern 
pentru că noi nu dăm bani regiei pentru rechizite şi pentru ceea ce invocaţi dvs. Noi 
dăm bani pe lucrări executate. Felul în care şi-i cheltuie ei, felul cum îşi fac calculaţiile 
de preţ şi cum îşi fac devizele de lucrări şi cât cuprind ei cheltuieli cu tonner-ul şi ce 
mai spuneţi că apare acolo, sunt problemele lor. Este efectiv, o rectificare internă a 
bugetului.  

D-na Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2019. 

Art.2. 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 19 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
 
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., pentru anul 2019, 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 2019. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.172/2019. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, 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).  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2019, conform anexei care face  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, 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 2019. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2019. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.308/2019 referitoare la aprobarea organigramei și 
statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019, 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.308/2019 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.385/2019. 
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Art.3. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificările 

în structura organizatorică dispuse la art.1 vor fi duse la îndeplinire în termen 
de minimum 30 de zile de la adoptare. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public, Management 

Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Dl. Primar, vă rog frumos să nu uitaţi voucherele de vacanţă la asistentele medicale 

de la şcoli, întrucât nici în acest an nu au fost date. Dacă noi le organizăm, noi le dăm 
şi voucherele. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Nu cred că este atributul nostru. Banii de salarii, de vouchere, de tot ce se întâmplă 

în sănătate, sunt daţi de minister. Trec prin bugetul primăriei doar, dar nu sunt 
suportaţi în niciun procent, nici măcar de 1% de primărie. 

D-na Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, conform organigramei şi statului de 
funcţii, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.314/2019. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 
6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).  
 
 
18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială 

Craiova. 
D-na Preşedinte: 
Cu modificările aduse anterior la punctele 11 şi 12. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
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La punctul acesta avem de aprobat o reorganizare a Direcţiei de Asistenţă Socială. 
Această reorganizare, după ce am studiat rapoartele subţiri, ca la orice proiect de pe 
ordinea de zi, nu m-au condus la nicio logică pentru această reorganizare din direcţie 
în direcţie generală, am constatat însă că prin această reorganizare dispare actualul 
manager, şi va apărea un nou manager cu un salariu de 140 milioane lei vechi pe lună. 
În materialul pe care ni l-aţi prezentat şi pe care îl supuneţi la vot, ne spuneţi că această 
nouă direcţie generală va fi condusă, până la numirea unui director, de către – spaţiu 
gol. Deci noi în materialul de şedinţă, care este public pe internet, votăm acum ca 
această direcţie să fie condusă de un spaţiu gol. Încă o dată, deşi nu vreau să mai fiu 
contrazis de colegi. Vreu să ştiu cine va conduce, ce îl recomandă, pentru că, repet, 
banii craiovenilor nu sunt puşculiţa PSD-ului. Nu aţi vrut să ne prezentaţi directorul de 
la RAADPFL la punctul anterior, nu vreţi să ne prezentaţi nici acum directorul de la 
această nouă direcţie care va încasa 140 milioane lei vechi pe lună, iar pe bursa 
zvonurilor se spune că aceste nume au fost date de Olguţa Vasilescu în plic. 
Contraziceţi-mă sau nu. Ce îi recomandă pe aceşti oameni care au fost numiţi şi înţeleg 
că au fost în fostul guvern PSD, ce-i recomandă să vină să-i plătească craiovenii cu 
sute de milioane de lei pe lună? 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Înainte vreau să-i săun colegului meu Marian Vasile că greşeşte. Pe data de 18 la 

Primăria Craiovei s-a transferat de la AJOFM doamna Barbu şi în aceeaşi zi s-a făcut 
modificare pe site, dacă nu aţi citit şi a fost numită director în locul punctelor de care 
vorbeaţi dvs. Aţi înţeles? Deci se ştie cine este noul director. Nu aţi citit punctul 18 
actualizat. Deci pe data de 18 de la AJOFM s-a transferat d-na Barbu Gheorghita şi în 
aceeaşi zi a fost anunţată pentru noi, director. Înţelegeţi? 

Am şi eu de făcut comentarii la acest punct că mi se pare că, şi aici sunt de acord cu 
colegul meu, are un oarecare iz politic. Această reorganizare se face în pripă, putea să 
nu se facă de Crăciun şi are drept urmare îndepărtarea din funcţie, eliberarea din 
funcţie a directorului executiv. Se spune că nu mai îndeplineşte condiţiile. Eu vreau să 
vă întreb, pentru această direcţie, pilonii acestei direcţii care sunt menţionaţi peste tot, 
cele două proiecte foarte importante şi care sunt cel referitor la îmbătrânirea activă. Eu 
le am exact aici care sunt. Îmbătrânirea activă – o şansă pentru o viaţă demnă şi 
proiectul „Venus – împreună pentru o viaţă în siguranţă”, cine este managerul şi 
conducătorul acestor proiecte? Este tocmai fostul director executiv. Nu cred că a 
demonstrat că ar fi incompetent pentru această funcţie. 

În al doilea rând prin această organizare constat că nu se aplică acelaşi regim 
directorului executiv şi directorului executiv adjunct. Scopul este numai îndepărtarea 
acestei doamne. Tot restul personalului pe funcţii se păstrează. O fi bine, o fi rău asta 
urmează să decidă timpul care va urma. De asta colegul meu era puţin în necunoştinţă 
de cauză, fiindcă până ieri pe fostul director erau 7 puncte. Între timp, ieri s-a făcut 
acest transfer. Cine este această doamnă Barbu? Această doamnă Barbu pe care nu o 
cunosc şi care cred că este o persoană onorabilă, fiindcă a oucpat funcţii în cadrul 
Ministerului Muncii, a fost tot timpul adjuncta d-nei Olguţa Vasilescu şi acum normal 
că trebuia să i se găsească şi dânsei o sinegură politică. Asta este toată problema.  
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D-na Preşedinte: 
Vă rog frumos, nu mai faceţi afirmaţii. O singură chestiune. La punctul anterior, 

dacă este să fim corecţi, s-a aprobat deja reorganizarea serviciului public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe şi aţi observat că o structură din cadrul acestui 
serviciu trece la Direcţia de Asistenţă Socială  

Eu v-am atras atenţia asupra acestei chestiuni care era expres prevăzută şi în noua 
structură şi în raportul care era foarte explicativ pe această chestiune. 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Stimaţi colegi, mă văd nevoit să reiterez faptul că nu este vorba de nicio puşculiţă a 

PSD, ci este vorba de administrare pe un mandat în care cetăţenii au încredinţat 
gestiunea majoritar prin vot în condiţii democratice, echipei de consilieri PSD. Vreau 
să reamintesc craiovenilor că în 2012 am câştigat dreptul la opinie şi d-na primar de 
atunci, Lia Olguţa Vasilescu, a făcut o echipă competitivă, că membrii echipelor 
noastre sunt profesionişti, iar atunci când schimbăm pe cineva, o facem în ideea de a 
îmbunătăţi, astfel încât craiovenii să beneficieze de o coordonare şi un management 
performant.  

Dl. Consilier Dindirică: 
Pentru dl. Mănescu, ca să se pună la curent cu tot ce trebuie, sunt noile cerinţe în 

legislaţia actuală să se transforme în direcţie, aşa că nu este pentru nimeni pregătit 
acest post. Nu intrăm în dialog, eu doar vă spuneam să vă puneţi puţin la punct, atât, 
atunci când vorbiţi. Iar pentru domnii de la PNL, vă spun că resursa umană de la PSD 
nu se selectează din cârciumi, cum faceţi dvs., şi îi puneţi prin Guvern, nu îi luăm din 
case de modă să îi punem la sănătate, şi nu luăm toţi beţivanii să îi punem în funcţii.  

D-na Preşedinte: 
Eu vreau să vă mai reamintesc un singur lucru cu privire la acest punct de pe 

ordinea de zi. Ştiţi foarte bine că noi am fost sesizaţi, cel puţin în comisia juridică în 
cursul anului 2019 cu nişte plângeri care au făcut obiectul unei cercetări disciplinare în 
cadrul primăriei, pe cale de consecinţă probabil că sunt foarte multe chestiuni care au 
fost avute în vedere. 

Dl. Primar Mihai Genoiu: 
Poate din respect faţă de solemnitatea acestei şedinţe, ar trebui să depăşim acest 

sistem de a politiza, indiferent ce se întâmplă în primăria asta, să trecem prin spectrul 
politic şi să-i dăm o tentă politică numai ca să putem să avem posibilitatea să creştem 
în sondaje. Modificarea aceasta, aşa cum a spus şi d-na preşedintă Predescu, ţine de 
ceea ce se întâmplă la această direcţie, se întâmplă anumite lucruri, direcţia a crescut 
foarte mult. Este vorba, exact cum spunea dl. Mănescu, de foarte multe proiecte care se 
derulează acolo. Nu a dat nimeni pe nimeni afară, nu a desfiinţat nimeni niciun post, 
atât că s-a înfiinţat încă un post care să preia această activitate şi să ducă la o 
armonizare a diferenţelor care au apărut la rândul lor între cei doi directori, între 
directorul executiv şi directorul adjunct. Dl. Mănescu, asta nu îngrădeşte posibilitatea 
nimănui, inclusiv fostului director executiv şi actualului director executiv, să participe 
la concursul pentru directorul general. Pentru acest post de director general se va ţine 
un concurs la care va participa cine îndeplineşte condiţiile şi, bineînţeles, doreşte. Nu i 
s-a îngrădit d-nei director executiv Ioana Stoian dreptul de a participa la concurs atunci 
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când se va desfăşura concursul pentru directorul general. Asta este totul. Iar când 
vorbim de persoana pe care am dispus să ocupe provizoriu acest post, hai să lămurim o 
chestie, vine o persoană dintr-un post de director executiv din Ministerul Muncii, 
AJOFM, pe un post de şef de serviciu. Deci nu cred că este o avansare, sau nu cred că 
este vreo creştere şi vreun beneficiu care i s-a adus.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Cine va conduce, că nu am înţeles? 
D-na Preşedinte: 
Am discutat, am arătat. Cu privire la nominalizarea persoanei, dau cuvântul d-lui 

secretar pentru a citi exact din textul proiectului numele persoanei, penttru că s-a 
discutat în comisiile de specialitate.  

Dl. Director Ovidiu Mischianu: 
    Art.4. Până la numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistență 
Socială Craiova, conducerea va fi asigurată de dna. Barbu Gheorghiţa Daniela, şef 
serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

S-a făcut publicarea, s-a făcut prezentarea în comisiile de specialitate, colegii 
consilieri pot să confirme acest aspect. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Eu am participat la comisia urbanism şi nu s-a vorbit despre niciun director, despre 

niciun Barbu.  
D-na Preşedinte: 
Comisia de urbanism a fost ieri şi  îmi aduc foarte bine aminte, dl. Secretar prezent 

a spus: s-a nominalizat şi persoana. Sunt modificări aduse, le-a adus la cunoştinţă şi nu 
au fost obiecţii find aprobat. Am fost prezentă şi în comisia de urbanism şi în comisia 
juridică, care s-au întrunit ieri. Vă mulţumesc! 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcţiei de Asistență Socială Craiova, în Direcţia 

Generală de Asistență Socială Craiova. 
Art.2. Se aprobă preluarea personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 

Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice din structura 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe. 

Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență 
Socială Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.441/2019. 

Art.4. Până la numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistență Socială 
Craiova, conducerea va fi asigurată de dna. Barbu Gheorghiţa Daniela, şef 
serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

Art.5. Se stabileşte salariu de bază lunar, în cuantum de 12.797 lei, pentru funcția 
publică de conducere de director general și, pe cale de consecință, se modifică 
în mod corespunzator anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.14/2018.  
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Art.6.  În termen de minimum 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, se va 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, Regulamentul de 
Organizare și funcționare al Direcţiei Generale de Asistență Socială Craiova. 

Art.7.  Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificările 
în structura organizatorică aprobate vor fi duse la îndeplinire în termen de 
minimum 30 de zile de la adoptare. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, conform  anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 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, Godinel).  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.297/2008 
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 Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Mihail Genoiu, să semneze actele adiţionale de modificare 
a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Zona Metropolitană Craiova”. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.297/2008 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.53/2017. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 

stăpân din municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct avem un proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de 

gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul Salubrităţii. Acum două luni de zile mi s-a 
spus că acest serviciu există. Acum două luni de zile am solicitat un proces verbal cu 
numărul câinilor existenţi în adăpost. Încă nu avem acest proces-verbal. Avem un 
serviciu de gestionare în cadrul SC Salubritate şi unul în cadrul Primăriei? Avem sau 
nu avem? Eu pentru că am fost nevoit să studiez singur procesele în care Consiliul 
Local este implicat fără ca noi să ştim, am văzut că instanţa n-a luat în considerare 
acest serviciu de gestionare în cadrul Salubrităţii, ci vrea un serviciu în cadrul 
Primăriei Craiova. Facem o altă prostie, din prostie în prostie, iar noi, consiliul local, 
stăm din judecată în judecată şi pierdem şi nu ne anunţaţi. Spuneţi-mi dvs. câţi câini 
sunt acolo, de ce facem acest serviciu dacă acum două luni îmi spuneaţi că există acest 
serviciu? Există acest serviciu, nu există acest serviciu şi în cadrul primăriei, şi în 
cadrul Salubrităţii, este o nebunie totală, cert este că noi, consilierii locali, suntem într-
un proces pe care l-am pierdut şi de care nu ne-aţi spus. Lămuriţi-ne acum pentru 
totdeauna. 

D-na Preşedinte: 
După cum vă aduceţi aminte, era un serviciu delegat, serviciul există. Am fost de 

mai multe ori la Breasta, am văzut câinii, sunt îngrijiţi, s-a adoptat în fine din câte îmi 
aduc eu aminte şi modificarea regulamentului propriu în sensul că primesc donaţii, 
pentru că eu am vrut să las o donaţie şi mi s-a spus că trebuie să dau direct hrana 
pentru că nu este prevăzută donaţia şi am dat direct hrana animalelor, ca atare, eu, cel 
puţin, pot să confirm că există. Dau cuvântul d-lui Glăvan. 

Dl. Director Glăvan Alin: 
Într-adevăr, există un dosar pe rolul Curţii de Apel Craiova. Ultima sentinţă nu a 

ţinut cont de hotărârea pe care noi am dat-o în luna august prin care am înfiinţat în 
cadrul Direcţiei Servicii Publice, Compartimentul de Monitorizare şi gestionare 
Salubritate şi gestionare a câinilor fără stăpân. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Si v-am spus atunci că este greşit şi a trebuit să vă confirme instanţa că ce spun eu 

este corect tot timpul.  
Dl. Director Glăvan Alin: 
Nu este chiar aşa. Pe lege este obligatoriu ca consiliul local să înfiinţeze acest 

serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân. Tocmai asta facem astăzi, înfiinţăm. Nu 
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este menţionat în actul normativ în cadrul cui. Este doar obligativitatea consiliului 
local să înfiinţeze acest serviciu de gestionare al câinilor fără stăpân. În hotărârea din 
august am aprobat modificarea organigramei. Acum instanţa a considerat că 
modificarea organigramei nu ţine loc de înfiinţarea serviciului de gestionare a câinilor 
fără stăpân. Tocmai asta facem astăzi, înfiinţăm serviciul de gestionare a câinilor fără 
stăpân şi menţinem gestiunea SC Salubritate Craiova SRL. Chiar prin contractul de 
delegare aprobat în 2011, SC Salubritate Craiova SRL prestează activităţile prevăzute 
de OUG 155/2001 care reglementează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân.  

D-na Preşedinte: 
Din răspunsul dat de dl. Director Glăvan rezultă explicit că modificarea prezentă 

vine ca urmare a deciziei Curţii de Apel Craiova şi se pune de acord pe de o parte 
situaţia legală, dispozitivul hotărârii şi modul de organizare şi funcţionare a acestui 
serviciu în cadrul SC Salubritate.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.l. Se aprobă înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din 

municipiul Craiova, în cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L  
înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul 
Craiova, precum și aprobarea Regulamentului de desfășurare a Serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă menținerea în gestiune directă a Serviciului de gestionare a câinilor 
fără stapân din municipiul Craiova, de către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.4. Se înlocuieşte sintagma „Serviciul de ecarisaj”, cu sintagma „Serviciul de 
gestionare a câinilor fără stăpân” în contractul de delegare încheiat între 
municipiul Craiova si S.C. Salubritate Craiova S.R.L 

    Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2018. 

       Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 (Sirop, Cosman).  

 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reședință de județ 
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 contractarea finanțării, prin aplicarea de către municipiul Craiova la 
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reședință de județ”, a municipiului Craiova 

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziție a locațiilor pentru realizarea proiectului prevăzut 
la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 189.644,70 lei, inclusiv TVA, precum și asigurarea cheltuielilor 
neeligibile pentru realizarea proiectului, în cuantum de 241.218,09 lei. 

Art.4. Municipiul Craiova își asumă angajamentul privind întocmirea documentației de 
achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și 
realizarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 
achizițiile publice. 

Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu să 
reprezinte Municipiul Craiova în relația cu Administrația Fondului pentru 
Mediu.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Direcția Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor 
ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de 
transport public de persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Şi la acest punct administraţia PSD face pe jumătate lucrurile. Mutăm 

amplasamentul pentru operatorii judeţeni de transport public însă nu-l corelăm cu 
RAT. Deci nu s-au schimbat traseele RAT astfel încât toţi cei care utilizează acest 
mijloc de transport în comun judeţean, să poată ajunge la serviciu, în speţă profesori 
care pleacă dimineaţa din diferite cartiere ale oraşului şi merg la aceste curse speciale 
ca să ajungă la şcolile din judeţ. Este bine că îi mutăm, dar o facem din nou pe 
jumătate. Trebuie corelat cu traseele RAT-ului ca să ajungă oamenii acolo unde au 
nevoie cu aceste mijloace de transport judeţene, altfel îi coborâm pe oameni să mai 
plătească un taxi în plus ca să ajungă la serviciu şi să se întoarcă de la serviciu. Nu 
înţeleg, nu am înţeles niciodată de ce faceţi lucrurile pe jumătate. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
V-aţi certat? Eu ştiu că acest punct este consecinţa solicitării colegei dvs. de bancă, 

de partid, d-na Ungureanu. Mai mult decât atât, se mută acea staţie, care am considerat 
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oportună solicitarea d-nei Ungureanu pentru că intra un traseu judeţean până în centrul 
Craiovei, ceea ce fiecare trebuie să fie cu treaba lui. Şi l-am mutat pe bvd. Nicolae 
Titulescu în acelaşi loc unde RAT are staţie. Vor coborâ din cursele judeţene şi se vor 
sui în autobuzele RAT-ului, nu ştiu exact ce traseu este acolo, dar cred că scrie în 
raport. Sunt toate traseele care ţin de Romaneşti. Puneţi-vă de acord. 

D-na Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă modificarea poziţiei 10 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.267/2006, prin schimbarea amplasamentului în 
bld.Nicolae Romanescu, sensul de mers către centru, pe banda adiacentă 
bulevardului, după intersecţia cu str.Potelu. 

  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. 
 
 
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Amenajare clădire str. 
A.I.Cuza nr.1” 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La punctul acesta şi următorul se actualizează devizul general pentru reabilitarea 

sediului primăriei. Astăzi, acum, când ştim că peste câteva luni de zile sediul primăriei 
va intra în reabilitare, ştim unde vom muta toată activitatea primăriei. Adică în 
momentul în care ştii că îţi intră casa în renovare, trebuie să te gândeşti unde îţi duci 
familia cu ceva timp înainte. Ştim sau nu ştim? 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
O să ştim. 
D-na Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare clădire str.A.I.Cuza, nr.1”, astfel: 

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):        45.208.515,04 lei 
   Din care C+M (inclusiv TVA)                     31.815.066,59 lei   

   Durata de realizare:                                               36 luni execuție 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.350/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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 actualizarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria 
Municipiului Craiova str. A.I.Cuza 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 actualizarea devizului general, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. 
A.I.Cuza, nr.7”, astfel: 

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):      57.558.180,67 lei 
   Din care C+M (inclusiv TVA)                     43.701.567,24 lei   

   Durata de realizare:                                            36 luni execuție 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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 actualizarea devizului general și a indicatorilor 

tehnico-economici privind obiectivul de investiții „Reabilitare Pasaj rutier 
Electroputere” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, astfel: 

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):        5.294.869,13 lei 
   Din care C+M (inclusiv TVA)                     4.679.194,40 lei   

   Durata de realizare:                                               12 luni execuție     
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.101/2012. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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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27. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
sociale destinate persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale destinate 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari situată în municipiul Craiova, 
str. Gheorghe Doja, nr.68,  fost nr.60, compusă din două camere în folosinţă 
exclusivă, în suprafaţă de 37.06 mp şi dependinţe comune, în suprafaţă de 
13.77 mp, către doamna Fistogeanu Carmen. 

Art.2.  Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Fistogeanu Carmen 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unor 

locuinţe sociale 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la punctele 1, 4, 6, 7, 9 din 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la punctele 2, 3, 5 8, 10 din 
anexa la prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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. 
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29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în 
municipiul Craiova, bd. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, 

situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19, compusă 
dintr-o cameră şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 42.50 mp., construită prin 
programe de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe,  către Mazilu Marius. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 95.84 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 78.26 
lei. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcția Impozite și Taxe şi Mazilu Marius 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, 
nr.3 A, bl.H 8-9 

   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 modificarea poziţiei 15 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.791/2013, în sensul excluderii titularului Surdu 
Laurenţiu şi atribuirii în folosinţă exclusivă a locuinţei sociale situată în 
municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papilian, nr.52 B, bl.H9, sc.2, cam.15 (fostă 
str.Tabaci, nr.3A, bl.H8-9, cam.15), compusă din 1 cameră de 16,37 mp. şi 
dependinţe de 14,48 mp., către dl.Popescu Cristi, în calitate de titular al cotei 
de ½ din locuinţa menţionată. 

Art.2. Se aprobă restabilirea corespunzătoare a chiriei lunare, respectiv de la 22,66 lei, 
la 45,32 lei. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actul adiţional la 
contractul de închiriere nr.4390/13.01.2014, având ca obiect cota de ½ din 
suprafaţa locuinţei prevăzută la art.1, în sensul majorării acesteia cu suprafaţa 
devenită vacantă la aceeaşi adresă, de 15,425 mp. 

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

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

 
 
31. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat 

al municipiului Craiova şi scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi 
desfiinţării integrale a unor clădiri situate în municipiul Craiova, Drumul 
Apelor, nr. 66 
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 trecerea din domeniul public, în domeniului privat al municipiului 

Craiova, a bunurilor cu numerele de inventar 12013101 – “Loc Str Drumul 
Apelor nr 66 mod 1 camera 1” şi respectiv 12013123 – “Loc Str Drumul 
Apelor nr 66 modul 3 camera 3”, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
demolării/desfiinţării integrale. 

                Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, cu numărul de inventar 11000120 – „Achiziţie spaţiu loc 
Drumul Apelor”, în vederea casării şi demolării/desfiinţării integrale.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2019 prin completare cu 
bunurile identificate la art.2 din prezenta hotărâre, Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.      

               Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.17 
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.1 A, blocul T1, 
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sc.5, ap.17, către Iordache Dori Nicolae, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.125317/27.04.2005. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 85.072,39 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
ani şi cu un avans de 13964,02 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, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 70/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 11,91 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.17, din terenul în suprafaţă de 1757 
mp., din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Iordache Dori Nicolae vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.6 
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.1 B, blocul T2, 
sc.2, ap.6, către Botea Georgeta, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.238981/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 128.000,24 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
ani şi cu un avans de 30.000,00 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, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24,31 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.6, din terenul în suprafaţă de 1517 
mp., din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

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

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

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

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Botea Georgeta 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. 
 
 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.1 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.5, ap.1, către Popescu Eduard Traian, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239105/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 81.131,16 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
ani şi cu un avans de 13.289,14 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, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 136/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 19.90 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.1, din terenul în suprafaţă de 1518 
mp., din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

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

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

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

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
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Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Popescu Eduard Traian 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 vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.6 
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.1 C, blocul T3, 
sc.4, ap.6, către Beldeanu Gegiu Andreea Loredana, în calitate de titular al 
contractului de închiriere nr.239090/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 131.371,42 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 
ani şi cu un avans de 21.495,67 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, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24,19 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.6, din terenul în suprafaţă de 1518 
mp., din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

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

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

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

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.11 
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.1C, blocul T3, 
sc.4, ap.11, către Motoi Florin, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.102453/08.07.2011. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 131.078,93 lei, avându-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din 
preţul calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală 
la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 164/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24.14 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1C, blocul T3, sc.4, ap.11, din terenul în suprafaţă de 1518 
mp., din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

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

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

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.17 
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.1 C, blocul T3, 
sc.2, ap.17, către Ilie Marin, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.239068/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 82.254,08 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 5 
ani şi cu un avans de 13.468,03 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, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 15,16 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.17, din terenul în suprafaţă de 1518 
mp., din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 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 Ilie Marin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 
38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
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 Agenția 
Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 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. 

 
 
39. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 

certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
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 atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 
vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi 
condiţii în care a fost emis. 

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat 
imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor. 

Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatele pentru 
persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

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

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

publice sau private din piețele municipiului Craiova și din 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. 
Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele 

municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform 
anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia 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. 
 
 
41. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, din 

administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea unei părţi din imobilul 2985, 

având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi declararea acestuia ca bun de 
interes public local. 

Art.2. După preluare, partea din imobil, se utilizează ca drum de acces la proprietăţile 
limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicaţii 
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de interes local, judeţean şi naţional, iar pentru amenajările ulterioare, se vor 
asigura  fonduri de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la transmiterea 
părţii din imobilul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute 
la art.2 din prezenta hotărâre, acesta revine în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 

Art.4. Predarea-preluarea părţii de imobil, se  face pe bază de protocol, încheiat între 
Ministerul Apărării Naţionale şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin 
structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului României de transmitere. 

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

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

stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent 
Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” 
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. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului 
de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent Restaurantului 
„Castelul Fermecat”, în suprafaţă de 673 mp., situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu” din municipiul Craiova, în cuantum de 16.519 lei anual (24,55 
lei/mp.), echivalent a 3.470 euro anual (5,16 euro/mp), respectiv în cuantum de 
1.377 lei lunar (2,05 lei/mp.), echivalent a 289 euro lunar (0,43 euro/mp.), 
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, Direcţia Patrimoniu și S.C. Coreal  S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent 
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Restaurantului „Ciobănașul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu” 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. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului 
de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul aferent Restaurantului 
„Ciobănașul”, în suprafaţă de 1.880 mp., situat în Parcul „Nicolae Romanescu” 
din municipiul Craiova, în cuantum de 46.146 lei anual (24,55 lei/mp.), 
echivalent a 9.694 euro anual (5,16 euro/mp), respectiv în cuantum de 3.845 lei 
lunar (2,05 lei/mp.), echivalent a 808 euro lunar (0,43 euro/mp.), 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, Direcţia Patrimoniu și S.C. Coreal  S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 5 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
 
 
44. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect 

stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării a două apartamente 
proprietate privată a municipiului Craiova, situate în str. I.D.Sârbu, nr.14, 
bl.13, sc.2, ap.5, respectiv ap.8 
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 preţului 

de pornire al negocierii vânzării apartamentului cu două camere şi dependinţe, 
proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str. I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, 
sc.2, ap.5, în cuantum de 96.920 lei, respectiv 20.310 euro, prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Valorile prevăzute la alin.1  nu includ TVA. 
Art.2. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului 

de pornire al negocierii vânzării apartamentului cu două camere şi dependinţe, 
proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str. I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, 
sc.2, ap.8, în cuantum de 96.920 lei, respectiv 20.310 euro, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) Valorile prevăzute la alin.1 nu includ TVA. 
Art.3. 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 19 voturi pentru şi 5 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
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45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 

închiriere nr.3803/15.08.2007 și nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul 
Energetic Craiova şi S.C. Nadcom Sat S.R.L., respectiv Liceul Energetic 
Craiova şi S.C. GPV GRUP S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3803/15.08.2007 

încheiat între Liceul Energetic Craiova şi S.C.NADCOM SAT S.R.L., pe o 
perioada de 2 ani, respectiv până la 01.09.2021. 

  Art.2.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 3804/15.08.2007 
încheiat între Liceul Energetic Craiova şi S.C.GPV GRUP S.R.L., pe o 
perioada de 2 ani, respectiv până la 01.09.2021. 

  Art.3. Se împuterniceşte directorul Liceului Energetic Craiova să încheie şi să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute 
la art.1 şi 2 din prezenta  hotărâre. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. NADCOM SAT 
S.R.L, S.C.GPV GRUP S.R.L. şi Liceul Energetic Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.256/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Romarta S.A. 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.256/2005 încheiat 
între Municipiul Craiova şi S.C. Romarta S.A., ce are ca obiect terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 31,25 
mp, situat în str.Unirii, bl.24ABC, cu destinaţia de scări acces, pe o perioadă de 
5 ani, respectiv până la 01.01.2025. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.256/2005, în sensul 
înlocuirii părţii contractante-S.C. Romarta S.A., cu S.C. Neomagassin S.R.L. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul  Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional 
de     modificare a contractului de concesiune nr.256/2005. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2004 şi nr.468/2007. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, S.C. Romarta S.A. şi S.C. Neomagassin 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 19 voturi pentru şi 5 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
 
 
47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.68/2019 referitoare la darea în folosinţă gratuită, 
către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.129 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Craiova nr.68/2019, care va avea următorul conținut: 
           „Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, până la 31.12.2020, cu 

posibilitatea de prelungire, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spatiilor parter, în 
suprafaţă totală de 409 mp, precum şi a cotei de ½ din suprafața de 28,2 mp, ce 
reprezintă holul de acces în imobilul, cu regim de înălţime P+4, situat în 
municipiul Craiova,  str. Brestei, nr.129,  în vederea desfăşurării activităţii 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dolj.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 
48. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 

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

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

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

din  prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a  bunurilor 

prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
c) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a   

bunurilor identificate 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.147/1999, nr.385/2013 şi 
nr.522/2007. 
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               Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
49. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 

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

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.              

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
50. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020, a 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 
referitoare la majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, zona C, strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, 
fostă T 34, P 37 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1.Se aprobă încetarea aplicării, începând cu 01.01.2020,  a prevederilor Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.115/2018 referitoare la majorarea 
cu 500% a impozitului pentru terenul situat în zona C a municipiul Craiova, 
strada Tismana, nr.25L, fostă str.Rîului, nr.212, fostă T 34, P 37, identificat cu 
numărul cadastral 9113/1/1/1/15/1/1/2, aflat în proprietatea numitului Pîrvu 
Daniel, domiciliat în municipiul Craiova, str. Rîului, nr.214D. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală, Direcția Impozite și Taxe şi Pîrvu Daniel 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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51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 

reconsiderarea urbanistică în zona intersecției Calea Unirii-str.Corneliu 
Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea 
Unirii, nr.177 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona 

intersecției Calea Unirii-str.Corneliu Coposu-str.Eroilor, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.177, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 

la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1, situată în municipiul 
Craiova, str. Plopului, nr.20 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu 

regim de înălțime P+1, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.20, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 
53. Raport privind deplasarea dlui. Mihail Genoiu, Primar al Municipiului 

Craiova, la sediul B.E.R.D. Londra, în data de 26 noiembrie 2019 
 

 
 
 



sed ord. 19.12.2019                                                         47                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

54. Întrebări și interpelări 
Dl. Consilier Local Nicoli: 
Stimaţi colegi, avem pentru prima dată la sfârşit de an şansa de a le dovedi 

craiovenilor că putem lucra în armonie. Avem un nou administrator public în persoana 
d-lui Durle şi, conform cutumei, administratorul public este chemat să armoniezze 
programele economice ale partidelor existente în consiliul local. Lansez o provocare, 
astfel încât craiovenii la anul să beneficieze de un proiect comun forţelor politice 
existente în consiliul local care să se numească „zona nouă de dezvoltare industrială a 
Craiovei”. Pentru acest lucru, propun înfiinţarea unui comitet onorific care să îl 
sprijine pe administratorul public în generarea planului de lucru pentru atingerea 
acestui obiect. Dezvoltarea industrială a Craiovei în zona metropolitană este un proiect 
comun, cel puţin a figurat în programele politice, atât ale PSD cât şi ale PNL. În 
calitatea mea de director al parcului industrial Craiova, am experienţa necesară şi mă 
ofer să fac parte din acest comitet onorific care să-l sprijine pe dl. Durle să prezinte 
pentru la anul acest proiect ca fiind un proiect asumat de toate forţele politice din 
consiliu, spre beneficiul craiovenilor. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Sirop: 
Salutăm iniţiativa d-lui Nicoli, este bine că ţine cont de ideea de continuitate în 

proiectele ce vor urma că este clar că nu vor mai fi în conducerea Primăriei din 2020, 
ca să zic aşa, şi salutăm iniţiativa şi ne autopropunem în acest comitet, să vedem dacă 
ne resping.  

Trecând la întrebări şi interpelări şi lăsând gluma deoparte, oricum eu sunt voluntar. 
Dacă este nevoie de sfaturi şi sugestii pe parte economică, ştiţi foarte bine că am 
insistat foarte mult pentru susţinerea parcului industrial, pentru dezvoltarea acestuia şi 
vă garantez că din 2020 o să ne ocupăm cu precădere de parcul industrial al 
municipiului Craiova. 

Revenind la întrebări şi interpelări, acum după noul format după care ni se prezintă 
iniţiativele de consiliu, observăm aici că toate îi aparţin d-lui primar Mihail Genoiu. Şi 
cu această ocazie îmi amintesc că au şi liberalii mai multe iniţiative de consiliu, dar nu 
a dat Dumnezeu o zi în care să vedem şi noi o iniţiativă de la noi pusă măcar pe 
ordinea de zi sau respinsă la vot.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Doar ce am arătat că este iniţiativa d-nei Ungureanu, despre ce vorbim? Nu ai fost 

atent că am spus că acel punct de pe ordinea de zi din şedinţa de astăzi este iniţiativa 
colegei dvs.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Nu scrie Adriana Ungureanu pe el şi nu a fost depus ca iniţiativă, a fost o idee. Eu 

vorbesc de cele care au fost depuse cu iniţiativă scrisă, am depus noi, retragerea 
titlurilor de cetăţean de onoare ale infractorilor Adrian Năstase şi Miron Mitrea. De ce 
este ţinută la sertar iniţiativa de retragere a titlului de cetăţean de onoare a infractorilor 
dovediţi Năstase Adrian şi Miron Mitrea?  

D-na Preşedinte: 
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Păstraţi-vă stilul decent. Eu am vorbit despre stilul decent ca să ne respectăm 
reciproc. Este un proiect pe care dvs. îl aveţi în vedere pentru viitor pentru că până 
acum nu aţi discutat despre el.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Este depus, asta vreau să vă spun, este depus de 2-3 luni şi este ţinut la sertar, iar 

dacă nici infractorilor dovediţi nu putem să le zicem infractori dovediţi că sunt 
condamnaţi definitiv, atunci cum Dumnezeu să le zicem că nu este jignire, este o stare 
de fapt. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
În primul rând, nu am primit răspuns la nicio solicitare a mea din şedinţa din luna 

noiembrie, chiar nu mi s-a răspuns deloc. N-o să reiau iar tot ce am cerut, dl. Primar, în 
şedinţa de consiliu din luna noiembrie, dar aş vrea să vă rog frumos ca în ianuarie cât 
mai repede să dăm şi noi bani să bugetăm programul de fertilizare a familiilor care nu 
pot avea copii şi vă rog din toată inima pentru acest program, să le acordaţi ajutorul 
întrucât s-au luat şi oferte, s-a luat tot, mai trebuie doar să dăm banii. 

Pentru că suntem la sfârşit de an, o să vă urăm şi noi „La mulţi ani!! Să fiţi sănătoşi, 
urăm atât angajaţilor Primăriei Craiova, care sunt în slujba cetăţenilor, cât şi d-lor 
consilieri care au mai rămas astăzi lângă noi şi celor care sunt în sală, la mulţi ani şi 
Sărbători Fericite! Şi vă mulţumim frumos! Astăzi cu noi sunteţi foarte drăguţ, încă nu 
s-a ţipat aşa, plecând dl. Dindirică, singurul recalcitrant din această sală, putem să fim 
mai drăgălaşi aşa, măcar în ultima şedinţă.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
Am primit o sesizare din partea unui cetăţean, Flori Ionuţ Adrian, care locuieşte pe 

str. Fulger nr. 113A. Oamenii de acolo vor să ştie ce regim are bucata de stradă. De 
fapt, nu este strada Fulger principală, este o alee, dar ei au număr de str. Fulger. 
Oamenii nu pot să facă nimic, nu au înţeles dacă acea alee este în domeniul public sau 
în domeniul privat şi oamenii ar avea nevoie de îndrumare din partea primăriei. Ei nu 
pot băga nici lumină, nici asfalt, nici nimic. N-are rost să vă spun că condiţiile sunt ca 
în Evul Mediu pe acea stradă. Oamenii sunt disperaţi. Nu au nici becuri pe stradă. 
Dacă există disponibilitate din partea cuiva, din partea executivului, eu mă ofer să 
merg cu dânşii să-i pun în legătură pentru ca apoi oamenii să vină să facă demersurile 
necesare la primărie. Este o întreagă alee, straduţă afectată de această chestiune şi dacă 
puteţi desemna o persoană cu care să stabilim de comun acord să ne deplasăm.  

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Dl. Primar, ţinând cont de faptul că în şedinţa trecută nu aţi participat la ea că nu 

eraţi în oraş şi ţinând cont de faptul că dl. Nedelescu a spus că trebuie să mi se dea 
răspuns în scris, a dat dispoziţie ca preşedinte de şedinţă şi nu mi s-a dat mie răspuns la 
punctele pe care le-am ridicat, o să revin foarte repede cu aceste puncte. Am cerut 
semaforizarea pe str. Râului la trecerea peste canal spre Spitalul nr. 1 unde în fiecare 
dimineaţă sunt nişte cozi, este foarte greu de circulat. Deci este absolut necesară 
această semaforizare. Am cerut la noul înfiinţat Lidl din 1 Mai Romaneşti să se ia în 
calcul studiul unui sens giratoriu şi să se mute staţia de autobuze care este chiar acolo 
10-20 m mai departe pentru a fluidiza cât de cât traficul în zona Lidl.  
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A treia problemă ridicată, este problema pe care am ridicat-o de fiecare dată până 
acum şi vă promit că în toate şedinţele de acum încolo la interpelări o să revin cu ea. 
Este problema de la Liceul Voltaire şi mă refer la sala de sport şi acum revin cu 
problema gardului de împrejmuire după evenimentele care s-au întâmplat în luna 
noiembrie parcă, în luna trecută, dar chestia cu sala de sport, mai ales că acum instanţa 
a soluţionat definitiv problema acestui liceu care fusese dat în judecată în legătură cu 
spaţiul şi instanţa săptămâna trecută mi se pare, a dat o sentinţă definitivă, deci Liceul 
Voltaire va rămâne sigur în acel spaţiu, nu vor mai putea fi contestaţii, deci vă rog 
frumos să încercăm să rezolvăm problema cu sala de sport. Ţin să vă reamintesc cu 
îngăduinţa dvs. că mi-aţi promis din vară că se va rezolva această problemă.  

D-na Preşedintă: 
Înainte de a-i da cuvântul d-lui Primar, am şi eu o glumă. Ridicaţi această problemă 

roi de câte ori sunt reprezentanţii de la liceul advers în faţa primăriei.  
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Vis a vis de problema cu zona metropolitană, eu ştiu că tocmai la un punct aici, la 

punctul 32 sau 42, am revenit eu în conducerea zonei metropolitane şi la ora asta avem 
în discuţie un proiect foarte foarte mare. Discuţia este între Primăria Municipiului 
Craiova, zona metropolitană, ADR şi Consiliul Judeţean. Şi acest proiect cuprinde trei 
lucruri foarte mari. Cuprinde un proiect undeva între o valoare de 500 până la 1 miliard 
de euro, un proiect strategic la care lucrăm şi care va fi depus ca proiect strategic direct 
la Comisia Europeană care să lege toate localităţile pe transport în comun din jurul 
Craiovei. Tot în acest proiect să se creeze acele puncte intermodale de care vorbea dl. 
Consilier Marian Vasile şi tot în acest proiect să se redeschidă acel nou parc industrial 
pentru că se pare că cel de la Consiliul Judeţean este full la ora aceasta. 

Deci este în lucru ceea ce este important şi discuţia aceasta am avut-o cu dl. Karls 
Raasmusen când a fost la Craiova şi după aceea am continuat discuţiile pe care le-am 
avut cu dânsul la Bucureşti de entitatea juridică care va accesa aceste fonduri având în 
vedere că sunt proprietăţi pe raza mai multor localităţi care vor trebui să intre în acest 
proiect. Nu ştiu cum a fost la Compania de Apă, dar aici trebuie să cădem la o 
înţelegere. Nu este nici cea mai mică problemă să vă cooptăm în această iniţiativă, 
administratorul public, dl. Cosmin Durle este acolo. Cu ocazia aceasta, eu vreau să vi-l 
prezint pe Cosmin Durle, noul nostru administrator public. Este cel pe care îl ştiţi 
marea majoritate, pentru că nu este un anonim. Vine de la Consiliul Judeţean din 
aceeaşi funcţie, funcţie sumulară şi care a preluat deja activitatea tuturor regiilor şi 
societăţilor din subordinea primăriei. Mă refer la serviciile publice în principal, 
Compania de Apă, RAT, RAADPFL, Pieţele, Termoficarea, absolut toate aceste 
activităţi care, logic trebuie să fie subordonate city managerului.  

Vis a vis de intervenţia d-lui Sirop, d-na Ungureanu, a plecat Dindirică, dar a rămas 
dl. Sirop. Pentru că cred că solicitarea ori aţi făcut-o când eraţi mic mic la grădiniţă, că 
eu nu-mi aduc aminte să o fi văzut în primărie, ori dacă este făcută în primărie, nu este 
făcută cum trebuie că nu a ajuns la consiliul local ca să poată să fie luată în seamă. 

Trecând peste celelalte probleme, pentru că dacă intrăm pe fondul problemei, sunt 
lucruri care la vremea respectivă eu nu le ştiam, dar am citit într-un cotidian zilel 
trecute, într-un ziar local, au adus foarte multe avantaje oraşului Craiova. 



sed ord. 19.12.2019                                                         50                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 Dl. Consilier Local Sirop: 
 Dar vă este frică de ei dacă nu le retrageţi titlul? Că scrie în regulamentul nostru 

că se retrage titlul pentru infractori dovediţi. Vă este frică de Adrian Năstase şi Miron 
Mitrea? Vă întreb frontal că dacă nu, trebuie să aplicăm regulamentul consiliului. 

     Dl. Primar Mihail Genoiu: 
     Chiar crezi că mi-am propus lucrul acesta, să nu dorm noaptea de frica cuiva? 

Atunci nu ştiu care este problema. Hai să lămurim o chestie. Nu sunt un fricos.  
     Programul de fertilizare îl luăm în calcul. Sărut-mâna pentru urări, mulţumim 

pentru gestul frumos, cred că toţi simţim nevoia să ne apropiem mai mult unul de altul 
în această lună şi în această perioadă minunată a sărbătorilor şi cred că ziua de astăzi a 
început într-un mod foarte foarte plăcut şi copiii care au paerticipat astăzi şi care de o 
săptămână vin cu drag în primărie, încerc şi eu şi colegii mei să ne rupem cât mai mult 
timp să devenim cât mai umani măcar câteva zile din an pentru că viaţa este dincolo de 
orice probleme cotidiene pe care le avem şi de multe ori trebuie să recunoaştem că este 
mai importantă viaţa de dincolo decât confruntarea cu toate problematicile de zi cu zi.  

Dl. Gâlea, te rog frumos să iei legătura cu dl. Câplea cu str. Fulger nr. 113A, dar 
dă-i o persoană să mergem să rezolvăm. Claudiu Iancu, preia te rog frumos, problema 
asta de la dl. Mănescu, a mai ridicat-o, cu intersecţia de pe Râului. Haideţi s-o băgăm 
în prima comisie de sistematizare, haideţi să vedem cu ADR ce posibilităţi avem să 
putem să intervenim şi, bineînţeles, cu un studiu cu Poliţia Rutieră, să vedem cum 
putem să intervenim acolo.  

Iar la Lidl de pe Romanescu, din câte ştiu eu, deja au o obligativitate cei de la Lidl 
să facă, precum la alte situaţii, un semafor care să fie legat în reţea cu semaforul de la 
parc şi celelalte ca să existe o continuitate în ieşirea de la Lidl.  

Cu sala de sport de la Voltaire, vedeţi bine paşii pe care i-am făcut în această 
relaţionare. Vreau să vă spun un lucru, a propos de această relaţionare şi fac apel la toţi 
care sunteţi în sală acum. Ieri am avut corul colindător al elevilor de la Voltaire. Şi 
după ce au urat ei cu profesorii lor şi au avut partea oficială, am mai rămas puţin cu ei 
şi i-am întrebat cum se înţeleg cu colegii lor de la Odobleja. Impecabil. Suntem 
prieteni, marea majoritate. Păi am înţeles că au venit, că au fost conflicte. Nu avem 
conflicte niciodată cu ei decât atunci când profesorii lor îi împing să se revolte 
împotriva noastră. Altfel, suntem prieteni şi avem prieteni unii în celălalt liceu, iar noi 
facem în mod constant, cei de la Voltaire, tot felul de acţiuni în care să-i implicăm şi 
pe ei tocmai ca să depăşim aceste neînţelegeri. Se pare că şi instanţa a constatat că 
acolo nu este practic nicio problemă. Deci rugămintea mea ar fi să nu mai agităm 
pentru că, până la urmă, cei care suferă din toate aceste infiltrări ale noastre în cercul 
lor, suferă copiii până la urmă.  

Sărbători fericite! La mulţi ani! Ne revedem peste o oră şi directorii pe care nu i-aţi 
văzut, Ninel Cercel a revenit în sală, a fost doar puţin plecat cu o problemă urgentă, a 
fost puţin ieşit din sală. Pe Cosmin Durle vi l-am prezentat. Pe doamna Barbu nu pot 
să v-o prezint că nu este în localitate astăzi. Marea majoritate o cunoaşteţi, că 
majoritatea aţi avut firme şi aţi lucrat cu şomajul. O s-o cunoaşteţi la şedinţa 
următoare. 
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 D-na Preşedintă: 
 Urez şi eu un călduros „La mulţi ani!”, un „Crăciun fericit!” şi un an 2020 cu 
sănătate şi împliniri tuturor! Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 19.12.2019. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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