
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.09.2011 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 27, deci în unanimitate. Potrivit regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Sas Teodor să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 15138/16.09.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă extraordinară în data de 20.09.2011, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.113/2009 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Amenajare ştrand în Parcul Lunca Jiului”. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2010 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia “Amenajare şi revitalizare 
centrul istoric din municipiul Craiova - aria pilot”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.471/2010 referitoare la aprobarea Proiectului 
„Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova”. 

 
     Vă supun la vot în bloc, ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
                                                                                                                       
 
 



  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.113/2009 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Amenajare ştrand în Parcul Lunca Jiului”. 

     Dl. Giurgiu: 
     Vă rog în primul rând să încercaţi să reparaţi microfonul acesta, că aşa se întâmplă 
de fiecare dată. Am două întrebări la acest punct. În proiect sunt două sume: 86.056 
milioane şi 86.066 milioane. Care este diferenţa şi de ce sunt două sume? A doua 
întrebare: de ce era nevoie să modificăm proiectul? N-am înţeles ieri de la comisie. 
     D-na director Preduş: 
     Valoarea mai mare este valoarea proiectului care face obiectul contractului de 
finanţare, iar valoarea mai mică este valoarea studiului de fezabilitate.  Schimbarea era 
necesară   deoarece în contractul de împrumut a fost menţionată investiţia cu titlul 
“Amenajare parc Lunca Jiului”, ulterior proiectul a căpătat denumirea “Craiova – 
Water Parc” în momentul în care a fost solicitată finanţarea nerambursabilă în cadrul 
POR, domeniul major de intervenţie 15. 
     Dl. Giurgiu: 
     Există ceva taxe de publicitate între aceste două sume? 
     D-na director Preduş: 
     Diferenţa este dată tocmai de capitolul de publicitate care nu face parte din 
cheltuielile de capital aferente obiectivului de investiţii. Aceasta era diferenţa între 
valoarea proiectului şi valoarea investiţiei. Cheltuielile de publicitate sunt cheltuieli 
materiale şi sunt incluse doar în proiectul cu finanţare nerambursabilă, nu şi în 
investiţia propriu zisă. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Şedinţa extraordinară are trei puncte pe ordinea de zi, am ascultat ieri la comisie 
aceleaşi întrebări, aceleaşi răspunsuri, şi mă surprinde că venim nepregătiţi la şedinţele 
de consiliu şi nu citim rapoartele de specialitate. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă că şedinţa va dura foarte puţin. Cred că era o întrebare pertinentă şi 
punctuală pe care vroiau să o audă toţi colegii şi toţi craiovenii. Nu cred că este o 
problemă. Ţin minte că timp de şaisprezece lun, cu întrebări directe şi pertinente şi la 
obiect, au venit în permanenţă toţi colegii, nu un anumit coleg anume. Dacă sunt 
persoane deranjate de întrebări punctuale, ar fi bine să se exprime. Să ştiţi că în măsura 
în care acest tip de deranj depăşeşte anumite limite, vom reacţiona, iar în ceea ce mă 
priveşte pe mine, vreau să vă spun următoarele lucruri: la şedinţa anterioară am 
încercat să existe o fluenţă, să nu avem ruperi de ritm. Se pare că nu s-a înţeles acest 
tip de respect pe care îl port acestei instituţii, dar, în acelaşi timp, am rămas dator cu o 
serie de mulţumiri pe care vreau să le aduc câtorva colegi din această instituţie care au 
muncit din greu. Este vorba de colegul meu, Teodor Sas, care a fost alături de mine în 
această perioadă. De consilierii locali, care aşa cum bine ştiu, cu toţii, au fost luni în 
care au venit şi la 4-5 şedinţe extraordinare de consiliu, pentru a pune în ordine aceste 
proiecte, chiar dacă au mai existat şi păreri contra, cu toţii au fost prezenţi. Vreau să-i 
mulţumesc d-nei directoare Ghiţălău care, din păcate, astăzi nu mai este  în această 
instituţie, un om extraordinar care a avut primele pietre puse la temelia acestor 



  

proiecte, colegilor  de la Direcţia de Programe şi Proiecte în frunte cu d-na Preduş, 
colegului director de la zona metropolitană, care sunt oameni extraordinare şi, cu 
siguranţă, vor face faţă în continuare. În măsura în care dl. Primar va simţi nevoia să 
aibă o echipă, aşa cum spune dumnealui, şi nu un singur om, sau o singură persoană, 
voi fi alături de cei de la Direcţia de programe şi proiecte şi îi voi sprijini pentru că 
încă mai sunt lucruri de pus la punct, din punct de vedere tehnic pe proiectele care 
urmează, şi, cu siguranţă, voi face tot ceea ce pot ca aceste proiecte să meargă cu şi 
mai mare viteză de acum înainte, în măsura în care va crede fie dl. Primar, fie consiliul 
local că pot să fac faţă unor asemenea provocări. Oricum, vă mulţumesc încă o dată şi 
sper ca în următorul an de zile să ne comportăm cel puţin aşa cum ne-am comportat 
până acum, cu foarte multă responsabilitate. Vă mulţumesc foarte mult.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?                 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.113/2009 şi va avea următorul conţinut: 
Art.1.   Se aproba Studiul de Fezabilitate „Craiova Water Park – Complex de 
agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” având 
următorii indicatori : 

• Valoarea totală a investiţiei                         86.056.279,36 lei (inclusiv 
TVA), reprezentand  20.054.129,23 Euro 

    din care 
construcţii + montaj (C+M)                         58.423.163,51 lei (inclusiv TVA),           
reprezentand  13.614.644,74 Euro 

• Durata de execuţie - 32 luni 
 (1 EURO= 4,2912 lei) 

Art.2.    Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348/2009 şi îşi încetează efectele 
art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.497/2009 şi 
art.1, pct. b din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.222/2011. 

Art.3.   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.  
 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2010 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de interven ţie pentru investiţia “Amenajare şi 
revitalizare centrul istoric din municipiul Craiova  - aria pilot”. 

     Dl. Giurgiu: 



  

     Iarăşi o să mă repet. N-am înţeles ieri la comisie, probabil că am fost obosit după 
serviciu. Unii mai muncesc în industrie şi este mai greu. S-a redus suma de la 80 
milioane la 76 milioane. De ce s-a redus?  
     D-na director Preduş: 
     În urma depunerii şi respingerii proiectului de către ADR a trebuit să facem nişte 
modificări la acest proiect prin diminuarea suprafeţelor de intervenţie în zona centrului 
istoric. S-au redus suprafeţe la străzi şi a fost eliminat bazarul Craiovei pentru care  nu 
putem face dovada dreptului de proprietate. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la acest proiect, o să avem un proiect care este cam 90% din ceea ce 
vrem noi să facem.  Dacă aţi observat în raport, bazarul a fost scos din diverse motive. 
Eu personal vă fac o propunere legată de faptul că chiar dacă nu sunt în momentul de 
faţă, toate condiţiile pentru a băga şi acest bazar în proiect, să facem acest bazar, care, 
cu siguranţă nu costă mult, pentru că este mic ca şi dimensiune, să-l facem pe banii 
autorităţii locale, astfel încât la prima rectificare bugetară, să-l prevedem. El poate fi 
băgat şi în acest proiect şi prevăzut ca fiind cheltuieli neeligibile, deci din banii noştri. 
În măsura în care credeţi de cuviinţă acest lucru, eu îi sugerez d-nei directoare de la 
Direcţia de Programe şi Proiecte să facă acest lucru, dacă nu, în proxima şedinţă de 
consiliu când se discută rectificarea bugetară, să avem şi o asemenea prevedere cu 
privire la o investiţie pentru bazar. Repet, suma va fi extrem de mică raportată la ceea 
ce vrem să facem acolo. Vă mulţumesc. 
     Dl. Primar: 
     Eu speram că o să fie o şedinţă foarte scurtă, fiindcă aşa a promis şi dl. Viceprimar, 
şi mai toţi colegii consilieri, fiindcă aţi dezbătut aceste trei proiecte şi v-aţi lămurit în 
şedinţele de comisii, dar se pare că în faţa presei trebuie să facem un mic show ca să ne 
alocăm nişte merite care, poate, într-o proporţie de nu ştiu cât la sută, ne aparţin. Ce 
vreau să vă spun că am desfiinţat cuvântul “eu” în Primăria Municipiului Craiova, şi 
am spus “noi”. Vă aduceţi aminte de când am intrat în această instituţie ca primar, am 
spus “noi, Consiliul Local”, “noi, Primăria”, “noi, craiovenii”. Cred în echipă, dar într-
o echipă adevărată. Nu cred în oameni care vor să blocheze dezvoltarea urbanistică a 
Craiovei, din nu ştiu ce motive politice, nici partea stângă, nici partea dreaptă, nu are 
dreptul să blocheze această dezvoltare. De aceea, sunt convins că dvs.  vă veţi depărta 
de zona politică şi veţi vota în cunoştinţă de cauză tot timpul şi să aveţi satisfacţia că 
atunci când veţi încheia mandatul de consilier, de primar, de viceprimar, că aţi făcut 
ceva pentru acest oraş.  Asta este dorinţa mea. Bătălia politică va fi pe ultimele şase 
luni de zile. Aşa am cerut şi atunci, a fost de acord şi un domn consilier din faţă, dl. 
Marinescu, că nu trebuie să ne reproşăm, dar până atunci trebuie să muncim aşa cum 
am făcut-o şi până acum. Eu acum trec printr-o perioadă în care mă simt mai uşurat 
fiindcă nu sunt nici aşa, nici aşa. S-ar putea să revin, cine ştie, viaţa este complicată în 
politică. Mi-e îmi repugnă multe chestiuni. De aceea, vă rog în continuare, să aveţi 
acelaşi comportament, de oameni responsabili, că sunteţi de stânga, de dreapta, de 
centru. După aceea, cât a făcut fiecare, o să aibă grijă un cântar, care va fi votul 
craiovenilor. Vă mulţumesc. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 



  

       Eu în ideea de echipă m-am oferit să lucrez în continuare cu colegii de la programe 
şi proiecte, deci să muncesc acolo şi să oferim Craiovei proiectele acestea puse în 
operă cât mai repede. Legat tot de proiecte am propus un lucru cât se poate de tehnic, 
de individual, ca acest bazar să-l facem din banii autorităţii locale pentru că este o 
cheltuială neeligibilă pe fonduri europene, iar cu privire la responsabilitate, primul 
punct a trecut în unanimitate şi cred că nimeni nu îndrăzneşte ca la următoarele două 
puncte să voteze contra sau împotrivă pentru că sunt absolut necesare aceste proiecte, 
şi veţi vedea cu toţii că vor trece, cel puţin colegii de la Partidul Democrat vor vota în 
unanimitate şi de asemenea, şi ceilalţi, nu cred că au alte opţiuni. Deci, din punct de 
vedere politic, nu există absolut nici un fel de problemă. Eu unul, sunt primul care mă 
bucur de acest lucru. 
     Dl. Primar: 
     O să-l trecem pe dl. Dincă la muncă din momentul acesta, da? Se ocupă de proiecte 
europene, promit. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Nu doresc să comentez procentul pe care l-am auzit cu toţii de 90%, de 100%, 
pentru că prăerea mea este  că  realizarea acestei zone centrale numai în ceea ce 
priveşte pavimentul şi iluminatul public şi obiectele de mobilier urban, nu este 
suficient câtă vreme faţadele clădirilor vor rămâne în starea în care se află astăzi. Eu aş 
ruga executivul să facă uz de instrumentul legislativ care  există la ora asta, să facă 
inventarierea clădirilor cu faţade depreciate şi să facă demersurile către proprietarii 
respectivi, să şi le repare. Tot legea respectivă spune că în cazul în care aceste faţade 
nu sunt reparate de către proprietari, prin alocarea unor surse bugetare de la bugetul 
local, se poate trece la repararea acelor faţade, urmând ca pe parcurs să recuperăm 
banii de la proprietari. Este un moment bun ca să facem un lucru unitar, adică este 
păcat ca să lăsăm nişte faţade depreciate cu un ambient atent studiat şi care, în mod 
sigur, va da satisfacţie. Desigur, voi vota pentru acest proiect. Vă mulţumesc. 
     D-ra Predescu: 
     Eu foarte scurt vreau să spun: cetăţenii aşteaptă fapte şi nu vorbe, faptele contează 
mai mult. Eu, cu multă satisfacţie spun că astăzi Grupul Statuar Fraţii Buzeşti arată ca 
nou, ca atare, se poate face atunci când se vrea ceva, de aceea am spus, contează 
faptele şi nu vorbele. Centrul Craiovei aşteaptă de mult să intre în lucru, este clar că pe 
parcurs, vom putea aduce ajustări atunci când vor fi bani, dacă nu se poate face integral 
pe bani europeni. Cred că toţi consilierii vor vota acest proiect.   
     Dl. Tudor: 
     Mă bucur că în cadrul acestei şedinţe extraordinare, chiar dacă toţi credeam că este 
scurtă, se pare că dezbaterea a apărut şi este un lucru foarte bun,  însă o singură 
recomandare: aş dori ca această dezbatere să fie punctuală pe probleme cu care se 
confruntă cetăţenii municipiului Craiova, iar dacă până acum dintre dvs., la fiecare 
şedinţă, vă exprimaţi dorinţa ca în cadrul consiliului local să nu facem politică, acelaşi 
lucru vă solicităm şi noi de acum încolo, ca problemele pe care le aveţi între  dvs. şi 
problemele politice să le rezolvaţi la sediul partidului, să le rezolvaţi acolo unde credeţi 
dvs. de cuviinţă, iar în cadrul consiliului local sperăm noi, ca şi cetăţenii municipiului 
Craiova, să putem să fim o echipă, să construim ceva pentru municipiul Craiova. 



  

     Dl. Primar: 
     O ultimă intervenţie şi probabil preşedintele o să vă invite la vot. Vă reamintesc că 
există două instituţii distincte: instituţia primarului şi instituţia Consiliului Local 
municipal, organul deliberativ. Voi respecta cu sfinţenie hotărârile consiliului local 
municipal şi voi conduce aşa cum ştiu eu această primărie a municipiului Craiova, cu 
cei doi viceprimari în subordinea mea şi cu toate direcţiile. Asta este dorinţa mea şi 
echipa pe care vreau să o coagulez, fiindcă este puţin disipată acum, vreau să 
reacţioneze la ceea ce voi stabili eu, ca primar al Craiovei, nu la ceea ce se stabileşte la 
partid sau prin cârciumile Craiovei.  Asta este clar. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Eu am făcut trei propuneri foarte clare: una legată de bazar şi înţeleg că d-ra Bianca 
Predescu mă susţine în acest demers pentru că trebuie refăcut. Dl. Ştefârţă a venit cu o 
propunere suplimentară care este absolut necesară legată de reabilitarea faţadelor 
clădirilor şi la următoarea şedinţă o să vin cu o propunere şi mai îndrăzneaţă legată de 
această refacere, pentru că este adevărat, dacă refaci numai partea de infrastructură şi 
nu refaci şi clădirile, practic lucrurile rămân la jumătate. Am mai dezbătut acest 
subiect, nu cred că este un subiect politic. Şi cel de-al treilea, legat de activitatea pentru 
următoarele proiecte pe care le veţi vota în perioada următoare şi cu siguranţă vor mai 
fi şedinţe extraordinare ca aceasta petnru ca aceste proiecte să vină pe masa dvs. cât 
mai curând şi eu mi-am exprimat disponibilitatea petnru a lucra la aceste proiecte. Nici 
unul dintre cele trei nu cred că este politic. Vă mulţumesc mult. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?               
Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.57/2010 şi va avea următorul conţinut: 
  Art.1.  Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 
pentru investiţia „Amenajare şi revitalizare Centrul istoric din Municipiul 
Craiova”, având următorii indicatori tehnico-economici:  

1.  Valoarea totală                 76.023.578 lei (inclusiv TVA), 
reprezentand 17.797.031 Euro  

2. din care 
3. construcţii + montaj (C+M)                 62.838.008 lei (inclusiv 

TVA), reprezentand 14.710.305 Euro  
4. Durata de execuţie - 19 luni 

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)                             
Suprafaţă totală străzi modernizate          23230 mp, din care: 

5. Suprafaţă ocazional carosabilă                14286 mp 
6. Suprafaţă trotuare                                     8944 mp 
7. (1 Euro = 4,2717 lei) 

Art.2.   Pe data prezenta hotărâre, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 473/2010. 

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



  

Direcţia Economico - Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei   hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.471/2010 referitoare la aprobarea Proiectului 
„Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Crai ova”. 
       Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?    

Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.471/2010 şi vor avea următorul conţinut: 
Art.1.   Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) referitor la „Amenajare şi 
revitalizare Centrul istoric din Municipiul Craiova,” cu valoarea totală de 
76.079.005,88 lei,inclusiv TVA, respectiv 17.810.006,76 Euro, în vederea 
solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţii – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 care face parte din 
prezenta hotărâre. 
Art.2.  Cota de co-finanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
-   1.229.612,50 lei, echivalentul a 287.850,86 euro, reprezentând contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 
-   14.598.380,88 lei, echivalentul a 3.417.463,98 euro, reprezentând T.V.A.  
aferentă cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la bugetul de stat.” 

1 euro = 4,2717 lei 
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.  
 
                                                                                                                 
 
 
 
 

 
 
 



  

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 20.09.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Teodor Nicuşor Sas Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


