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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.05.2011 

 
 
 

  
     D-na Secretar:  
   Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, lipseşte motivat 1 consilier (dl. Radu Marin Traian) şi  1 
absent nemotivat (dl. Cherciu). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs. atât procesul verbal al şedinţei desfăşurate în data de 28 04 
2011, cât şi controlul de legalitate efectuat de catre institutia prefectului pana la 
aceasta data. Din 26 de hotarari adoptate, 7 au fost verificate si sunt temeinice şi 
legale, celelalte 29 neavând pana la această dată control de legalitate. Supun aprobării 
dvs. procesul verbal si raportul întocmit de institutia prefectului. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
       Dau cuvântul d-lui consilier Nedelescu Gheorghe pentru a conduce şedinţa.  
      Dl. Preşedinte  
   Vă rog să-mi permiteţi să deschid lucrările şedinţei din data de 26.05.2011, 
convocată de către primarul municipiului Craiova.  
     Prin dispoziţia nr. 13395/20.05.2011, 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 ordinară în data de 26.05.2011, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 
 Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi raportul de 

performanţă pe anul 2010, la nivelul municipiului Craiova. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 

Regiei Autonome de Transport Craiova. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 

Regiei Autonome de Termoficare Craiova. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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Craiova. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2011. 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 

mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, pentru luna iunie 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice furnizate populaţiei, pentru luna aprilie 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind alocarea de la  bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unui sprijin financiar, 
către Asociaţia Culturală “Craiova”, pentru organizarea Carnavalului Oscar, ediţia 
2011. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte 
de management organizat pentru Casa de Cultura  “Traian Demetrescu” Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi 
vota ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor la S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, din data de 26.05.2011. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea locurilor 
publice destinate parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la normele pentru 
lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi privat al 
municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului referitor la cooperarea în 
vederea implementării unui sistem integrat de colectare si valorificare a deşeurilor. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat  închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari. 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Curtea de Conturi a 
României pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31. 

18. 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, bl. T3, sc.4, ap.11. 

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
către Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate 
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din România şi Asociaţia Pensionarilor “Mihai Viteazul”, a două spaţii situate în 
municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.7. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune 
nr.125161/2005 şi nr.125160/2005, având ca obiect spaţiul medical situat în 
Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, nr. 15, bl.F11, sc.1, ap.4. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.244/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LABURGERLAND 
S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.81/1996, 
nr.82/1996 şi nr.83/1996, având ca obiect terenurile aferente  spaţiilor comerciale 
situate în str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu b-dul. Carol I, bl.21 A, sc.1 şi sc.2. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.137/1996 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ZORAMET S.R.L.  

25. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.89/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MODEX 
– 2 S.R.L.  

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în pieţele municipiului Craiova.  

27. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în Piaţa Centrală. 

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a unui 
teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Spania, 
nr.35 A, în vederea edificării unei construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală 
de specialitate. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.162/2011 refeitoare la aprobarea salariului de bază minim 
pe unitate şi a coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi 
execuţie al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.497/2009 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de 
finanţare) „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul 
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Tineretului din Municipiului Craiova”. 
34. Întrebări şi interpelări. 

 
Peste ordinea de zi .  
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.164/2008 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu privind construirea unui bloc de locuinţe cu regim de înălţime S+P+4 , în 
municipiul Craiova, str.George Breazu, nr.6 A. 
 
Pentru început vă supun aprobării dvs. ordinea de zi în bloc cu punctul 
suplimentar peste ordinea de zi. Cine este pentru, împotrivă, se abţine 
cineva?Votat în unanimitate de voturi.  
         
    În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit urm ătoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi raportul de 
performanţă pe anul 2010, la nivelul municipiului Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, pentru luna iunie 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a energiei 
termice furnizate populaţiei, pentru luna aprilie 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind alocarea de la  bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unui sprijin financiar, 
către Asociaţia Culturală “Craiova”, pentru organizarea Carnavalului Oscar, ediţia 
2011. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte 
de management organizat pentru Casa de Cultura  “Traian Demetrescu” Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi 
vota ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor la S.C. Compania 
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de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, din data de 26.05.2011. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea locurilor 

publice destinate parcărilor auto aflate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la normele pentru 
lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi privat al 
municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului referitor la cooperarea în 
vederea implementării unui sistem integrat de colectare si valorificare a deşeurilor. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat  închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari. 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Curtea de Conturi a 
României pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31. 

18. 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, bl. T3, sc.4, ap.11. 

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
către Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate 
din România şi Asociaţia Pensionarilor “Mihai Viteazul”, a două spaţii situate în 
municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.7. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune 
nr.125161/2005 şi nr.125160/2005, având ca obiect spaţiul medical situat în 
Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, nr. 15, bl.F11, sc.1, ap.4. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.244/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. LABURGERLAND 
S.R.L. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.81/1996, 
nr.82/1996 şi nr.83/1996, având ca obiect terenurile aferente  spaţiilor comerciale 
situate în str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu b-dul. Carol I, bl.21 A, sc.1 şi sc.2. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.137/1996 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ZORAMET S.R.L.  

25. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.89/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MODEX 
– 2 S.R.L.  

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
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suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în pieţele municipiului Craiova.  

27. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în Piaţa Centrală. 

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a unui 
teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Spania, 
nr.35 A, în vederea edificării unei construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală 
de specialitate. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.162/2011 refeitoare la aprobarea salariului de bază minim 
pe unitate şi a coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi 
execuţie al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.497/2009 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de 
finanţare) „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul 
Tineretului din Municipiului Craiova”. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.164/2008 referitoare la aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu privind construirea unui bloc de locuinţe cu regim de înălţime S+P+4 , în 
municipiul Craiova, str.George Breazu, nr.6 A. 

35. Întrebări şi interpelări. 
 

                                          
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi 

raportul de performan ţă pe anul 2010, la nivelul municipiului Craiova. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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 situaţiile financiare anuale (conturile de execuţie bugetară, bilanţul 
 contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor, situaţia 
 modificărilor în structura activelor/capitalurilor) şi raportul de performanţă 
 pe anul 2010, prevăzute în anexele nr. 1-20 care fac parte integrantă din 
 prezenta hotărâre. 
Art.2.  Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
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 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.  
 
 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 

Regiei Autonome de Transport Craiova. 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

 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 situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şi 

pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 
trezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale)  ale Regiei Autonome 
de Transport Craiova, prevăzute în anexa (pag.1 - 37) care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 

Regiei Autonome de Termoficare Craiova. 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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 situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şi 
  pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de tre
  zorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale) ale Regiei  
  Autonome de Termoficare Craiova, prevăzute în anexa (pag.1 - 26) care 
  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
 Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară şi 
 Regia Autonomă de Termoficare 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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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2010, ale 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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 situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şi 
  pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor  
       de trezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale) ale Regiei  
       Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ  
      Craiova, pe anul 2010, prevăzute în anexa (pag.1-28) care fac parte  
     integrantă din prezenta hotărâre. 
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 unanimitate de 

voturi.  
 
 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
D-na Secretar:  
 Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

 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 Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2011, la valoarea de 596.410 mii lei, conform 
anexelor nr.1- 7  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2011. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului 
de specialitate 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.  

 
 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului general 

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
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D-na Secretar:  
   Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.    
Art.1.   Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, 

pe anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 . Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2011. 
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.  

 
 
41. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe 

toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, pentru luna iunie 2011. 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna IUNIE 2011, în 
baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de încadrare 
în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 

- însoţitorii  care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
- pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
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muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
- pentru asistenţii personali profesionişti  ai persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei 
lunare transmise de DGASPC Dolj. 

 Art.3.  Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii mai 2011, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului 
emis.  

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială şi  Regia Autonomă de Transport Craiova 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 alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru 
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribu ţie a 
energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna aprilie 2011. 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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 alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală 
  a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
  populaţiei, pentru luna aprilie 2011, în valoare de 419.294,66 lei, fără  
  TVA, 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  Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 
43. Proiect de hotărâre privind alocarea de la  bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unui sprijin 
financiar, către Asociaţia Cultural ă “Craiova”, pentru organizarea 
Carnavalului Oscar, ediţia 2011. 
 D-na Secretar:  
 Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  
  Dl. Preşedinte:  
  Avem înscrieri la cuvânt.  



11 

       D-ra Predescu:  
         Am observat că este o idee benefică, dar ea poate fi corijată în sensul 
organizării unor astfel de manifestări chiar de autoritatea locală prin direcţia de 
specialitate. Vă mulţumesc.  
         Dl. Dincă:  
        Denumirea nu este ce potrivită şi anume de ajutor. Este vorba de un concurs care 
se organizează de zilele Craiovei. Această fundaţie strânge lucrări cum ar fi picturi 
sau poezii. Întreaga sumă este alocată pentru copii. Această fundaţie nu reţine o 
anume parte din sumă. Aceste intenţii le avem de 5 ani de zile. Există o bună 
colaborare între inspectorat, casa copilului,  fundaţie şi primăria municipiului Craiova 
. Ne implicăm şi ţinem sub control  organizarea  cât mai bună a acestui eveniment. Vă 
mulţumesc. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă alocarea de la  bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a unui sprijin financiar, în sumă de 
7.000 lei, către Asociaţia Culturală “Craiova”, pentru organizarea 
Carnavalului Oscar, ediţia 2011. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concur sului de 

proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura  “Traian 
Demetrescu” Craiova. 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1.  Se aprobă  rezultatul final al concursului de proiecte de management 
 organizat pentru ocuparea postului de manager la Casa de Cultura  
 “Traian Demetrescu” Craiova, conform procesului verbal prevăzut în 
 anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă proiectul de management câştigător, prevăzut în anexa nr.2  care 
 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management pentru Casa de 
 Cultura  “Traian Demetrescu” Craiova. 
Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi  Casa de Cultura  “Traian 
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Demetrescu” Craiova vor aduce la  îndeplinire  prevederile prezentei 
hotărâri.   
     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
45. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a 

susţine şi vota ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor la 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, din data de 26.05.2011. 
D-na Secretar:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi vota ordinea 

de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. Craiova, din data de 26.05.2011. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 de voturi 
pentru şi 1 abţinere (d-ra Predescu).  

 
 
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utili zarea 

locurilor publice destinate parcărilor auto aflate pe domeniul public sau 
privat al municipiului Craiova. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

    O singură completare voi face la temeiul legal 45 alin. 2. De asemenea iniţiatorul 
completează proiectul în partea finală în sensul că intră în vigoare în termen de 30 de 
zile de la publicare. 

  Dl. Preşedinte:  
        Avem înscrieri la cuvânt: dl. Răducănoiu, d-ra Predescu, dl. Badea.  
       Dl. Răducănoiu: 
         Am un dubiu în ceea ce priveşte avizul de la comisia juridică din câte ştiu a fost 
negativ. Eu am acordat un vot negativ ieri pe considerentul că  am primit textul 
proiectului de hotărâre  înaintea şedinţei de comisie şi nu am avut posibilitatea să-l 
observ.  Am studiat în timpul liber şi am observat cu satisfacţie că discuţiile care au 
avut loc acum o lună de zile în comisia juridică au dat roade în sensul că atât raportul 
cât şi proiectul, dar mai ales regulamentul au ţinut cont de observaţiile pe care le-am 
făcut atunci. Raportul este semnat de Direcţia juridică, profesionist făcut şi 
regulamentul implicit răspunde cerinţelor ca   oportunitate a Consiliului Local a 
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Municipiului Craiova. Faptul că s-a făcut remarca că intră în vigoare la 30 de zile de 
la comunicare era unul din amendamentele pe care îl propuneam. Vă rog să observaţi 
că în raport  se scrie foarte corect „ dat fiind faptul că termenul de plată s-a împlinit, 
contribuabilii persoane fizice şi (sau) juridice care au optat pentru plata taxei  pentru 
parcarea curentă pentru întregul an până pe 31. 01. 2011 au  achitat această taxă, 
reglementarea privind contravaloarea vignietei ce cade în sarcina utilizatorului 
conform regulamentului, nu mai poate fi menţinută, autocolantul urmând a fi 
distribuit gratuit.   În regulament nu este prevăzut acest lucru, iar hotărârea are ca 
anexă hotărârea şi de aceea vă propun ca la art.  17 din regulament, unde se reia acel 
pasaj din raportul Direcţiei Juridice sper să fie completat în mod gratuit.  
      Dl. Dincă: 
    Cu privire la ridicarea vignietelor există gratuitate, cel care şi-a achitat acea taxă 
nu a plătit nici un leu în plus dar să n u se înţeleagă faptul că acum autoritatea locală  
va merge la fiecare persoana acasă şi va distribui acea vignietă. Având în vedere că 
avem un termen de 30 de zile de când intră în vigoare au suficient timp să meargă să 
ridice acea vignietă, fără a mai fi nevoie să mai plătească absolut nici o taxă. Se poate 
completa articolul ridicarea vignietei fără a mai plăti vreo taxă.   De la Direcţia 
Impozite şi Taxe ridică încă o dovadă de plată a taxei pe care a efectuat-o în lunile 
anterioare. Acea vignietă se pune la loc vizibil în mijlocul de transport. Aceste sume 
de bani se vor duce în constituirea de noi parcări şi  reabilitarea celor existente.  
       Dl. Răducănoiu:  
      Art. 17 spune foarte clar. Să te prezinţi la unul din cele 3  puncte pe distribuţia 
vignietelor pentru a le ridica. Vroiam completarea în mod gratuit. Mai am o 
rugăminte la executiv. Intrând în vigoare la 30 de zile de la publicare poate că 
Primăria ar trebui să insiste mai mult pe mediile de informare ce cetăţenii să cunoască 
această reglementare la care trebuie să se supună. Închei cu menţiunea că voi fi de 
acord cu cele două modificări.  
        Dl. Preşedinte:  
       Este corect punctul de vedere al domnului Răducănoiu, eu am ridicat problema şi 
în cadrul comisiei şi mi s-a promis că Direcţia Impozite şi taxe va avea suficiente 
ghişee necesare încât oamenii să nu stea la rând.  
         D-ra Predescu:  
      Legat de plata în cursul anului cu care începe executarea hotărârii, având în 
vedere că noi o adoptăm în cursul anului şi că în cuprinsul regulamentului la art. 10 
este prevăzut acel termen 31 martie pentru plată, cu precizările făcute ulterior la art. 
17 pentru plata deja făcută, ar mai fi de completat cu un nou art.  Fie de introdus în 
capitolul 7 dispoziţii finale şi tranzitorii, situaţia  termenului de la care încep să curgă 
penalităţile numai cu caracter provizoriu pentru cei care nu şi-au plătit încă taxa de 
parcare. Pe cale de consecinţă, fie lăsăm să se înţeleagă că acest termen este unul şi 
acelaş cu cel al intrării în vigoare a hotărârii atâta timp cât ea intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării ei  fie stabilim un termen expres dând posibilitatea ca într-o 
anumită durată posibil de încă 30 de zile  să se aplice această sancţiune pentru a putea 
în cele 30 de zile să se conformeze cei care nu au plătit. De aceea se intr. la art. 17 un 
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nou aliniat fie, se face un nou articol si se renumerotează. Propun ca penalităţile să 
curgă începând cu 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament 
pentru a lăsa posibilitatea tuturor să se conformeze. Vă mulţumesc.  
      Dl. Preşedinte:  
      Executivul va însuşi aceste amendamente? 
       Dl. Dincă: 
      Am evaluat această propunere care a venit înainte de comisii. Avem în momentul 
de  faţă două sancţiuni: pentru cei care sunt înregistraţi la taxe şi impozite cu 
autoturismul şi plătesc impozitul şi taxa sunt prevăzute penalităţi fără a mai face vreo 
corectură. Legat de cei faţă de care se naşte această posibilitate de plată care nu a 
existat până acum şi pentru ei există o sancţiune mult mai mare decât penalităţile care 
se plătesc  şi anume amenda. Ar trebui să determinăm un termen de la care persoana 
respectivă a utilizat maşina, dar nu-l vom putea stabili niciodată. Sunt multe situatii în  
care maşinile sunt înmatriculate pe Bulgaria şi sunt utilizatori nu sunt proprietari. 
Problema se pune că vor spune că sunt proprietari, dar maşina nu au folosit-motivând 
că a fost în afara Craiovei,  e un adevăr greu de depistat.  Ţinând cont de acestea eu aş 
lua ad literam şi aş aplica amenda de la data intrării în vigoare a acestui regulament. 
În momentul în care poliţistul constată că o maşină este înmatriculată în afara 
Craiovei i se aplică sancţiunea.   El va fi introdus în baza de date şi se va cunoaşte 
data când a fost amendat.  Vă mulţumesc.  
        Dl. Badea:  
      Regulamentul este mult mai bun decât cel pe care l-am avut în dezbatere luna 
trecută. Mulţumim d-lui Primar că  a ţinut cont de amendamentele verbale pe care noi 
le-am adus în comisia de luna trecută.  Totodată noi cei de la PNL considerăm că era 
mult mai practic înfiinţarea unei societăţi comerciale care să administreze aceste 
locuri de parcare. Vă mulţumesc.  
      Dl. Dincă: 
      De fiecare dată când am înfiinţat o societate sau o regie i-am dat un patrimoniu. 
Ca să facem o societate care să administreze aşa ceva trebuie să  ajungem la un 
anumit punct, să identificăm un număr de parcări, să venim cu parcometre, să venim 
cu acest sistem electronic de plată şi după aceea să le dăm în administrare ceva. Dacă 
acum două   luni de zile făceam o societate comercială, astăzi nu aveau ce să 
administreze, astăzi veneam cu un regulament, peste o lună sau două  vom veni cu 
aprobarea acestei investiţii cu parcometre şi sistem electronic de plată  şi după aceea 
vom veni cu propunerea concretă cine le administrează. Haideţi să colectăm noi 
taxele mai întâi care să se regăsească în investiţii ulterioare în parcări prin intermediul 
acestei instituţii, fie că e societate fie că e regie. Să nu se înţeleagă din discuţiile pe 
care le-am avut cu colegii consilieri că pentru craioveni mai vrem să introducem o 
taxă în plus. Vă mulţumesc.  
      Dl. Ştefârţă:  
     Am două nelămuriri: în regulament nu am văzut specificată obligativitatea de a fi 
lipită vignieta pe geam. În momentul în care ea este pusă la loc vizibil pe bord poate 
deveni transmisibilă, dar în acest regulament se specifica că această vignietă nu este 
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transmisibilă. Va fi foarte greu de verificat dacă numărul de înmatriculare corespund 
de cu ce este înregistrat la fisc. Ar fi bine să existe obligativitatea ca vignieta să fie 
lipită pe parbriz. A doua problema pe care aş dori să o ridic este aceea că sunt cetăţeni 
care plătesc impozitul fracţionat, cum vor primi această vignietă? Ce control avem 
dacă au achitat tot impozitul?Vă mulţumesc.  
      Dl. Dincă:  
    Art. 6 al treilea rând spre final este prevăzut „care este expusă prin lipire pe 
parbriz”. Acest raport nu este făcut pentru a da ocazia poliţiei locale să dea amenzi. 
Vă mulţumesc.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă a 

autovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art. 43 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 428/2010, republicată, 
privind impozitele şi taxele locale, pentru anul 2011. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Direcţia Impozite şi Taxe, 
Direcţia Economico-Financiară, Regia Autonomă de Transport Craiova, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu  24 voturi pentru şi 
o abţinere (dl. Florentin Tudor.)   

 
 
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la normele 

pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi privat 
al municipiului Craiova. 

 D-na Secretar: 
 Avize favorabile de la toate comisiile.  
 Dl. Preşedinte:  
 Avem o înscriere la cuvânt dl. Ştefârţă.  
 Dl. Ştefârţă: 

Apreciez acest regulament şi punctez o parte din acesta şi anume obligaţia 
constructorului să refacă carosabilul.   

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

  Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare 
care se execută pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.   
 
 
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului referitor la co operarea în 

vederea implementării unui sistem integrat de colectare şi valorificare a 
deşeurilor. 

 D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

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 protocolul de cooperare în vederea implementării unui 
sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje în 
municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: 
Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii 
Publice, S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. şi  S.C. ECO-ROM 
AMBALAJE S.A. 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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 

 D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  
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 contractelor de  închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu 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.  

 
 
       
50. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat  

închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

     D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

Art.1.  Se  aprobă  constituirea fondului de locuinţe destinat  închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, conform  anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe, proprietatea 
publică a municipiului Craiova şi aflate în administrarea Consiliului Local al 
Muncipiului Craiova, către persoanele prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii către Constantin Cornel, a 
locuinţei proprietate a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Muncipiului Craiova, situată în cart. Valea Roşie, bl.d, 
sc.3, ap.2. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.2 şi art.3 din prezenta hotărâre. 

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

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

   
 
51. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Curtea de Conturi a 

României pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31. 

     D-na Secretar: 
 Avize favorabile de la toate comisiile. Avem o modificare la anexa 1 cu privire la 
lotul 1 pe care v-am comunicat-o înainte de şedinţă.  

         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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al 
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municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31, în suprafaţă de 2853 mp, cu 
nr. cadastral 201427, înscris în cartea funciară nr.20427, în două loturi de 
proprietate, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, după cum urmează: 

- lotul 1 de teren, în suprafaţă de 1350 mp; 
- lotul 2 de teren, în suprafaţă de 1503 mp. 
Art.2.   Se aprobă darea în administrare, către Curtea de Conturi a României pentru 

Camera de Conturi a judeţului Dolj, a lotului nr.1, în suprafaţă de 1350 mp, 
situat în str. Brestei, nr.31, în vederea edificării construcţiei cu destinaţia de 
sediu al Camerei de Conturi a judeţului Dolj. 

Art.3.  Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului în suprafata de 2853 
mp, identificat la art.1 din prezenta hotărâre, notarea dreptului de 
administrare, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de 
Conturi a Romaniei pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să  semneze 
 procesul verbal de predare-primire a terenului şi să  reprezinte 
 municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea  autentificării 
 şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară  prevăzute de lege. 

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

Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
 Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001 şi 
 370/2010. 
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea 
 Teritoriului şi Patrimoniu, Direcţia Juridică, Direcţia Economico – 
 Financiară şi Curtea de Conturi a României pentru Camera de 
 Conturi a judeţului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
 hotărâri. 

ÎnÎn ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate.   
          
 
52. 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, bl. T3, sc.4, ap.11. 

 D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile. Avem o modificare la anexa 1 cu privire la 
lotul 1 pe care v-am comunicat-o înainte de şedinţă.  

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, către Motoi Florin, a unei 
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locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, 
situată în municipiul Craiova, bl. T3, sc.4, ap.11. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
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.   

 
 
53. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii  fără licitaţie 

publică, către Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorit ăţi şi Persoane 
Defavorizate din România şi Asociaţia Pensionarilor “Mihai Viteazul”, a 
două spaţii situate în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.7. 

 D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

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 fără licitaţie publică, către 

Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate 
din România, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 72,76 mp, situat la demisolul imobilului din 
municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.7. 

Art.2. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către 
Asociaţia Pensionarilor “Mihai Viteazul”, a spaţiului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 29 mp, situat la parterul 
imobilului din municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr.7. 

Art.3. Contractele de închiriere pentru spaţiile identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, se încheie pe o perioadă de 3 ani, cu respectarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la 
aprobarea tarifelor de bază minime pentru chiriile lunare/mp. aferente 
spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, Agenţia de Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi 
şi Persoane Defavorizate din România şi Asociaţia Pensionarilor “Mihai 
Viteazul” 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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54. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune a 

bunurilor proprietate public ă şi privat ă a municipiului Craiova, aflate în 
administrarea S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 

 D-na Secretar: 
 Avize favorabile de la toate comisiile. Nu sunt discuţii.  

Se modifică art. 1 din proiect în sensul că se aprobă contractul de concesiune şi nu 
încheierea contractului.  Din contract se elimina art. 1 alin. 1 şi alin. 3, iar la art. 2 
se exclude alin. 2 şi mai avem o corectură la anexa 2 din eroare calculul  total al 
sumei a fost eronat, s-a refăcut această anexă şi o aveţi multiplicată.  

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 contractul de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA 
S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  contractul de 
concesiune identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.81/2006, 283/2008, 60/2008, 326/2008, 185/2009 şi 23/2010 
referitoare la darea în administrarea Serviciului Public de Salubritate Craiova 
a bunurilor ce aparţin domeniului privat şi public al municipiului Craiova. 

Art.4.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri 
pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean 
Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului 
nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia Juridică 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 unanimitate de 
voturi.  
 
 
55. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune 

nr.125161/2005 şi nr.125160/2005, având ca obiect spaţiul medical situat în 
Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, nr. 15, bl.F11, sc.1, ap.4. 

 D-na Secretar: 
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Avize favorabile de la toate comisiile.  
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 contractului de concesiune nr. 125160/2005, în sensul 

înlocuirii formei de înregistrare din CABINET MEDICAL ASOCIAT 
DR.BREZOI A.PAULINA ŞI DR.ŞIŞU M. MATEICĂ-LUCIA, în 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. ŞIŞU M.LUCIA CRISTINA, 
medic titular dr. Şişu M. Lucia Cristina. 

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr. 125161/2005, în sensul 
înlocuirii formei de înregistrare din CABINET MEDICAL ASOCIAT 
DR.BREZOI A. PAULINA ŞI DR.ŞIŞU M. MATEICĂ-LUCIA, în 
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR.BREZOI A.PAULINA, medic 
titular - dr. Brezoi A. Paulina. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a  contractelor de concesiune prevăzute la art.1 şi art.2 din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, dr. Brezoi A. Paulina şi dr. Şişu 
M. Lucia Cristina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
  
 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere  
nr.244/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
LABURGERLAND S.R.L. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

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 contractului de închiriere nr.244/2006, având ca obiect 
 terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
 suprafaţă de 30,93 mp, situat Piaţa Centrală, în sensul schimbării părţii 
 contractante S.C. LABURGERLAND S.R.L., cu S.C. SPAGER S.R.L. 
Art.2.  Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
 semneze actul adiţional de modificare a  contractului de închiriere 
 identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
 Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2010 referitoare la 
 prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi 
 terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
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 producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
  Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
  şi  Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. SPAGER 
  S.R.L. vor aduce la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

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

   
 
57. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune 

nr.81/1996, nr.82/1996 şi nr.83/1996, având ca obiect terenurile aferente  
spaţiilor comerciale situate în str. Calea Bucureşti, la intersecţia cu b-dul. 
Carol I, bl.21 A, sc.1 şi sc.2 

 D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

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 contractelor de concesiune nr.81/1996, 82/1996 şi 
83/1996, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, aferente  spaţiilor comerciale situate în str. Calea 
Bucureşti, la intersecţia cu b-dul. Carol I, bl.21 A, sc.1 şi sc.2, parter, în 
sensul schimbării părţii contractante S.C. MOBIDO COMIMPEX S.R.L., cu 
S.C. OGIMEX S.R.L. 

Art.2.   Redevenţa aferentă terenurilor identificate la art.1 va fi renegociată, având ca 
preţ de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010, republicată, referitoare la aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, urmând a fi actualizată anual, în 
funcţie de indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică.  

  Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul  adiţional 
de    modificare a contractelor de concesiune nr.81/1996, 82/1996 şi 83/1996. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/1996. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. 
OGIMEX S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
58. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.137/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
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ZORAMET S.R.L.  
     D-na Secretar: 

Avize favorabile de la toate comisiile.  
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 contractului de concesiune nr.137/1996, având ca 
obiect terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 3.000 mp, situat în str. Toamnei, nr.16, în sensul schimbării părţii 
contractante S.C. ZORAMET S.R.L., cu S.C. FORESTALE S.R.L. 

Art.2.   Redevenţa aferentă terenului identificat la art.1 va fi renegociată, având ca 
preţ de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010, republicată, referitoare la aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, urmând a fi actualizată anual, în 
funcţie de indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică.  

  Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul  adiţional 
de    modificare a contractului de concesiune nr.137/1996. 

 Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/1996. 

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

 
 

59. Proiect de hotărâre privind cedarea obiectului contractului de concesiune 
nr.89/1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MODEX – 2 S.R.L.   

    D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  
 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 cedarea contractului nr.89/1996, având ca obiect terenul în 
suprafaţă de 15,65 mp, situat în str. Calea Bucureşti, bl.21A, sc.1, către S.C. 
OGIMEX S.R.L.  

Art.2.  Redevenţa aferentă terenului care face obiectul contractului de concesiune 
prevăzut la art.1, va fi renegociată, având ca preţ de pornire nivelul taxei 
stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2011, urmând a fi actualizată anual, în funcţie de indicele preţurilor de consum 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
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Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractualui de concesiune nr.89/1996. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/1995. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico–Financiară, S.C. MODEX - 2 
S.R.L. şi S.C. OGIMEX S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 
60. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 

suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele municipiului Craiova.  

     D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.   

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.   Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 

3 ani, a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova, identificate 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr.2-6, respectiv 
nr.7-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67, 
alin.3 „zona 0- Piaţa Centrală” şi „zona 1- celelalte pieţe” din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, republicată, privind 
impozitele şi taxele locale. 

Art.4.  Se împuterniceşte  administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractele de închiriere, prevăzute la art.1. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
 şi Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la 
 îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.   
 
 
61. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 

suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală. 
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    D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 

3 ani, a  unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova, identificate conform 
anexei nr.1(poz.177, 178, 179 şi 180) care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr. 2-5, respectiv 
nr.6-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67 alin.3 
„zona 0- Piaţa Centrală” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.428/2010, republicată, privind impozitele şi taxele locale pentru 
anul 2011. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. să desemneze 
comisia de evaluare a ofertelor, să încheie şi să semneze contractele de 
închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
 şi Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
 prevederile prezentei hotărâri. 
   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 
unanimitate de voturi.  
 
 
62. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, a 

unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, si tuat în 
str. Spania, nr.35 A, în vederea edificării unei construcţii cu destinaţia de 
asistenţă medicală de specialitate. 

 D-na Secretar: 
Avize favorabile  la toate comisiile.  
Dl. Preşedinte  
Avem discuţii.  
Dl. Marinescu Dorel 

  Aţi prezentat aviz favorabil. La comisia juridică a fost aviz nefavorabil la 
fel ca la punctul 12.  
  D-na Secretar 
  Avizele sunt aduse de secretarii comisiilor.  
  Conform regulamentului fiecare preşedinte trebuie să-şi prezinte avizul în 
şedinţă astfel secretarul nu mai răspunde de ce apare în dosarul de şedinţă.  
  Dl. Preşedinte  
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  Începând de la acest punct o să dau cuvântul preşedinţilor de comisii pentru 
a-şi prezenta avizele. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.Cine este pentru, împotrivă, se 
abţine cineva? 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării,  pe o perioadă de 49 
 ani, a terenului în suprafaţă de 738 mp., aparţinând domeniului privat al 
 municipiului Craiova, situat în str. Spania, nr.35 A, în vederea edificării 
 unei construcţii cu destinaţia de asistenţă medicală de specialitate, 
 identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
 hotărâre.  
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea scoaterii la licitaţie a terenului 
 identificat la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
 prezenta hotărâre. 
Art.3 . Valoarea de pornire pentru stabilirea redevenţei terenului concesionat va fi 
 determinată prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului 
 Local al Municipiului Craiova. 
Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
 evaluare a ofertelor, să încheie şi să semneze contractul de concesiune 
 prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului  şi 
Patrimoniu 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 două abţineri (D-ra Predescu Bianca şi dl. Tudor Florentin).    

 
 
63. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e aparţin 

domeniului privat al municipiului Craiova. 
D-na Secretar: 
Avizele sunt favorabile.   

Dl. Marinescu Dorel  
Avize favorabile.  
Dl. Răducănoiu  

  Cu permisiunea dvs. am rugămintea la d-na secretar ca începând cu şedinţa 
următoare să intrăm în legalitate în conformitate cu regulamentul de funcţionare şi 
organizare.  Preşedinte le şedinţă să aibă un tabel cu avizele date de preşedinţii şi 
secretarii comisiilor.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
  Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al  municipiului Craiova, după cum urmează: 

    a. se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă    
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din prezenta hotărâre, 
    b. se completează elementele de identificare ale bunului identificat în anexa nr.2  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
   c. se completează cu diferenţa de valoare din reevaluare a bunurilor prevăzute în  
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
 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.  
 
 
64. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e aparţin 

domeniului public al municipiului Craiova. 
 D-na Secretar: 

Avize favorabile de la toate comisiile. 
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 dreptului de administrare al S.C.Salubritate Craiova  

S.R.L. asupra bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului        
Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, a bunului prevăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art .3. Se anulează poziţia nr.1990 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.147/1999, conform anexei nr.3 face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

               Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.346/2009 
darea în administrare, către Serviciul Public Salubritate Craiova,  a  bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova . 

                Art.5.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri 
pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean 
Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului 
nr.141/2008. 
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Art.6.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
 Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
 prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
65. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e aparţin 

domeniului privat al municipiului Craiova, aflate î n administrarea S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 
D-na Secretar: 
 Avize favorabile de la toate comisiile.  

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 aparţinând domeniului privat al    

municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
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.283/2008. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
 Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu 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 unanimitate de 
voturi.  

 
 
66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.162/2011 refeitoare la aprobarea salariului de bază 
minim pe unitate şi a coeficienţilor de salarizare pentru personalul de 
conducere şi execuţie al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

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 punctelor nr.14, 15, 16 din anexa la Hotărârea  

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.162/2011, în sensul completării 
cu funcţia de „casier”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
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          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.         

 
 
67. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.497/2009 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererii de finanţare) „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în 
Parcul Tineretului din Municipiului Craiova”. 
D-na Secretar 

  Avize favorabile de la toate comisiile. În urma constatării comisiei de buget 
cu privire la sumele cuprinse la litera D  s-a refăcut raportul cât şi documentaţia 
sumele au fost din eroare completate greşit,  dar  s-au corectat.  
  Dl. Preşedinte  
  Avem discuţii  
  Dl. Badea  
  Am greşit atunci când am fost de acord cu acest proiect de asemenea 
anvergură. Consider că suma pe care Primăria trebuie să o implice în acest proiect 
este foarte mare. Este o sumă ce consider că nu se justifică având în vedere 
problemele multiple şi majore pe care le are acest oraş. Este un punct de vedere şi 
consider că acest proiect nu va avea impactul dorit.  
  Dl. Dincă  
 Suntem în faza în care avem şi banii, avem raport favorabil, avem autorizaţie de 
construcţie urmează ca până la sârşitul lunii iunie să semnăm şi contractul de 
finanţare cu uniunea europeană. Suntem pe un drum fără întoarcere. Aş dori să vă 
spun câteva lucruri tehnice într-o proporţie de 75% acest water park va funcţiona şi 
pe perioada iernii ţinând cont că nu avem un astfel de bazin asta va fi un lucru 
extraordinar.  Eu cred că va fi gata în raport de data începerii lucrărilor aproximativ 
în 2 ani de zile. Constructorii care vor câştiga licitaţia vor da termenul lor care ar 
putea fi mai mic, iar banii de care faceţi vorbire se vor cheltui pe o perioada de  2 ani. 
La finele anului 2013 va fi gata. Nu trebuie să regretaţi ar trebui să-i încurajaţi şi pe 
ceilalţi. O investiţie asemănătoare există în Ungaria la Debreţin şi colegii care au fost 
acolo au spus că este o adevărată fabrică de bani. O asemenea investiţie dacă va fi 
bine administrată  va produce plus valoare pentru municipiul Craiova. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.497/2009 după cum urmează: 
a) anexa nr.1 cu privire la proiectul (cererea de finanţare) „Craiova Water 

Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 
Municipiului Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

b) art.2 cu privire la principalii indicatori tehnico-economici după cum 
urmează: 
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- Valoarea totală a investiţiei: 86.056.279,36 lei (inclusiv TVA) 
reprezentând 20.054.129,23 Euro, curs 1 euro=4,2912 lei 

- Valoarea C+M = 58.423.163,51 lei (inclusiv TVA) reprezentând 
13.614.644,74 Euro 

- Durata de execuţie=32 luni  
c) art.3 cu privire la cota de co-finanţare a proiectului după cum urmează: 

- 30.320.010,24 lei, echivalentul a 7.065.625,06 euro (1 euro = 4,2912lei), 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 50% 
din valoarea totala eligibilă a proiectului; 

   - 9.003.157,96 lei, echivalentul a 2.098.051,35 euro (1 euro = 4,2912lei),  
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile. 

  - 1.869.416,01 lei echivalentul a 435.639,45 euro (1 euro = 4,2912 lei),  
reprezentand TVA aferent cheltuielilor neeligibile. 

d) art.4 cu privire la cofinanţarea asigurată de Consiliul local al Municipiului 
Craiova după cum urmează: 
- 5.472.678,32 lei,   reprezentând 1.275.325,86 euro, de la bugetul local 
- 35.719.905,89 lei, reprezentând 8.323.990 euro, prin contractarea unui 
credit bancar 

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  24 voturi 
pentru şi o abţinere (dl. Tudor Florentin).   

 
        
34 Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.164/2008 referitoare la aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu privind construirea unui bloc de locuinţe cu regim de 
înălţime S+P+4 , în municipiul Craiova, str.George Breazu, nr.6 A. 
D-na Secretar 
Avize favorabile de la toate comisiile.  

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.164/2008, în sensul eliminării condiţiilor privind: 
  a) - amenajarea şi mobilarea terenului rămas în incinta de blocuri, 
ca loc de joacă (leagăn balansoar, tobogan, construcţie tip castel, groapa de nisip şi 
mese cu scaune pentru adulţi şi copii); 
 b) - realizarea unei alei de acces carosabilă, în suprafaţă de 252 mp şi a unei alei 
pietonale dotate cu umbrare.  

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
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Patrimoniu şi  S.C.SENIC COM S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu  24 voturi 
pentru şi o abţinere d-ra (Predescu Bianca). 

   
 
35. Întreb ări şi interpelări.   
  Dl. Preşedinte: 
  Am şi eu de făcut 4 interpelări la care aş dori să primesc răspuns scris.  
  Aş dori să facem o analiză cu regia de transport ca pensionarii să circule 
gratis pe baza cuponului de pensie în wekend pe mijloacele de transport. Să încercăm 
o lună să vedem dacă ne putem permite.  
  Solicit Direcţiei Servicii Publice şi Investiţii să intervină şi să facă o 
verificare   pe str. Olăneşti din cartierul Catargiu. Această stradă este permanent 
inundată, chiar dacă este canalizare realizată. Am fost în zonă şi cunosc situaţia  
investiţia nu ar fi foarte mare ar trebui decolmatat  canalul colector. 
  Solicit o intervenţie pe strada Râului nr. 89 nou, 61 vechi. În acea zonă 
câteva case se dărâmă, din cauza lucrărilor de canalizare deoarece nu s-a realizat  
compactarea străzii bine. 
  Ultima intervenţie aş dori reabilitarea câtorva străzi din zona cimitirului 
Roboaica. Acel cimitir nu aparţine consiliului local, dar s-ar putea face intervenţie cu 
o lamă şi piatră tasată pe str. Trotuşului, str. Cantonului şi aleea 2 Cantonului. Vă 
mulţumesc.  
  Dau cuvântul d-lui Badea.  
  Dl. Dincă  
  Nu vreau să fac referire la problemele ridicate de dl. Nedelescu, dar după 
cum ştim cu toţii a decedat unul dintre cetăţenii de onoare ai municipiului Craiova dl. 
Fănuş Neagu şi pentru aceasta v-aş ruga să păstrăm un moment de reculegere.  
  Dl. Badea  
  Ca om care iubeşte sportul, ca om care a fost implicat foarte mulţi ani în 
această activitate nu îmi este indiferent cu ceea ce se întâmplă cu echipa de fotbal  
Craiova. Am văzut în ultima perioadă că au existat discuţii  la nivelul executivului cu 
oamenii ce au fost interesaţi să reglementeze această problemă. L-am rugat pe dl. 
Viceprimar să ne aducă la cunoştinţă dacă au fost discuţii pe acest subiect pentru a ne 
putea aduce aportul în sprijinul echipei.  
  Vă mulţumesc.  
  Dl. Dincă  
  Am avut discuţii cu foarte multe persoane. Am discutat la comisie cu dl. 
Pavel Badea şi alţi colegi care sunt astăzi în faţa mea. Ideea este că în momentul de 
faţă echipa Universitatea Craiova ar trebui să reziste. În ultimii ani am votat diverse 
proiecte fie la stadion fie potrivit legii sportului să acordăm  o sumă de bani pentru 
Universitatea Craiova. Aceste lucruri au fost posibile la un moment dat, în momentul 
de faţă lucrurile stau altfel. Din punctul meu de vedere, oricine  are o soluţie poate să 
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ajute echipa de fotbal. Dacă aveţi o soluţie concretă cu rezolvarea tuturor problemelor 
juridice care au apărut în evaluarea mai multor variante vă aştept cu cea mai mare 
plăcere pentru că suntem deschişi la orice soluţie care ar face ca Universitatea 
Craiova să ajungă pe prima scenă a fotbalului românesc. Vă mulţumesc.  
  Dl. Badea  
  V-am întrebat ce discuţii aţi avut, v-aţi eschivat foarte frumos se vede că 
sunteţi foarte abil.  Rugămintea mea ar fi ca orice decizie de atribuire sume ar fi bine 
să o treceţi prin consiliu. 
  Vă mulţumesc.  
   Dl. Dincă  
  La acest capitol am pretenţie la multă responsabilitate din partea dvs. şi o 
exprim cât se poate de radical. Există un proiect de hotărâre de consiliu şi data 
viitoare o să-l fac public prin media. Aşa s-au dat banii acum 2 ani printr-o hotărâre 
de consiliu local în nici o altă formă. Pentru orice altă sumă acordată la fel se va 
proceda. Vă mulţumesc.     
  Dl. Albăstroiu    
  Am o rugăminte în numele a 170 de familii de pe strada Brestei, mai exact 
Cernele, intersecţie Pelendava cu Brestei  până la intersecţie cu Fermierului, este 
vorba de extinderea reţelei de apă. Am rugămintea ca la rectificare de buget de luna 
viitoare  să fie cuprinsă şi această problemă.    
  Dl. Dincă  
  La fiecare şedinţă când aţi ridicat probleme de acest gen am spus avem 
bugetul îl discutăm. Venim cu propuneri şi o să avem rezultate.  În momentul de faţă 
mergem cu execuţia bugetară până la 01 iulie când vom avea prima rectificare de 
buget pe ceea ce înseamnă investiţii. În ultimele luni am venit numai cu rectificări 
pozitive, inclusiv în această lună primele 4 puncte au fost legate de rectificarea 
bugetului în forma lui pozitivă. Vă mulţumesc.  
  D-ra Predescu  
  O primă chestiune pe care o ridic este cea a punerii în aplicare a legislaţiei 
privind magazinele de tip economat.  
  Aş dori să luăm măsuri pentru a deveni un oraş european, în acest sens ar fi 
bine  să investim în centre de informare turistică.  
  O altă problemă ar fi aceea a lucrărilor începute care nu sunt terminate şi 
astfel străzi, cartiere arată foarte rău. Este vorba de str. Bucovăţ şi Râului unde s-au 
efectuat lucrări cu ani în urmă şi nu s-au strâns gunoaiele rezultate, astfel aceste  
străzi  devin impracticabile.  
  O ultimă problemă, noi am adoptat o hotărâre de preluare a clădirilor cu 
destinaţia cinematograf în municipiul Craiova şi aş dori să ştiu care este situaţia 
preluării acestora.   
  Vreau să mă alătur de colegii mei pentru susţinerea echipei Universităţii 
Craiova. Vă mulţumesc.  
  Dl. Dincă  
  Magazinele de tip economat, bugetul capitalei este de 1 miliard de euro, 
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bugetul sectorului 1 este de 1 miliard de euro, iar al municipiului Craiova este de  120 
de milioane de euro.  
  Oraş european, în momentul de faţă avem aproape 20 de mii de hărţi 
turistice ale Craiovei pe care o să le distribuim la toate chioşcurile cu titlu gratuit.  
   Legat de un centru de informare e o idee bună, la prima organigramă să 
identificăm o zonă în care să prindem acest centru şi să vedem ce costuri implică 
acest lucru.  
  Legat de str. Bucovăţ intersecţie cu str. Râului vă pot spune  că în perioada 
următoare o să avem depus proiectul european pentru str. Râului, str. Caracal şi str. 
Bariera Vâlcii şi până atunci nu vom putea interveni decât în curăţirea acestor străzi.  
  Referitor la Cinematografe, colegul meu Teodor Sas a stat de vorbă cu 
directorul  de la agenţia naţională, va trebui să punem la punct o serie de documente  
să vedem cum vom reuşi să avem mai mult decât am prevăzut noi în hotărârea de 
consiliu.  
  Am o rugăminte s-a tot vorbit despre proiectul cu pacrările că este mai bun 
decât cel de luna trecută, poate dacă am mai fi amânat o lună ar fi ieşit mult mai bine. 
Declaraţii de presă poate să facă toată lumea. O  să ne apucăm de lucru la acel statut 
am rugămintea să veniţi cu propuneri scrise la acest statut dacă mai sunt şi propuneri 
la comisie va fi foarte bine. Până la următoarea şedinţă de consiliu vom lucra pe acest 
statut. Aceste propuneri se fac secretarului de comisie care este dl. Mincu. Imediat ce 
avem un corp finit, o să convocăm acea comisie şi vom avea un nou statut.    Vă 
mulţumesc.  
  Dl. Preşedinte 
  Are cuvântul dl. Magla.  
  Dl. Magla 
  Aş dori să ştiu care este situaţia cu autorizaţiile pentru terasele care au 
început să ocupe trotuarele. Am primit şi răspuns dar nu sunt mulţumit şi pe acest 
motiv aş dori să primesc un răspuns concret.  
  Privind marcajele rutiere am două aspecte: 
− ori se realizează cu bani mulţi să reziste în timp 
− ori se realizează pe bani puţini şi se refac atunci când se degradează. 

   Dl. Dincă   
  Cu privire la terase că pot spune că amenzile curg. Este posibil să nu intre 
în legalitate. 
  Referitor la marcaje pe anumite str. s-au făcut marcaje care rezistă 3 ani de 
zile, dar sunt mai scumpe de 4 5  ori. Ar trebui să avem aceşti bani la începutul 
anului. Acum este în curs acţiune de executare marcaje. Vă mulţumesc.   
  Dl. Preşedinte  
  Are cuvântul dl. Ştefârţă.  
  Dl. Ştefârţă  
  Am votat punctul 28 cu licitaţia pentru terenul respectiv, pentru unitatea 
medicală. Ar fi bine ca atunci când se concepe caietul de sarcini să se pună la 
dispoziţie şi un certificat de urbanism, ca respectivii să ştie ce închiriază.  
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  Suplimentare posturi pentru compartimentul care face recepţii lucrări, 
deoarece a rămas o singură persoană care face acest lucru.   
  Pe multe străzi sunt realizate plombe cu pietre de râu, am un dublu 
sentiment, unul de apreciere pentru dvs. pt. Că puneţi suflet şi nu puteţi lăsa străzile 
să se distrugă, iar un alt sentiment este de dezamăgire pentru că înţeleg de ce s-a 
recurs la această metodă pentru că era la îndemână şi era greu să se regurgă la o firmă 
pentru că era nevoie de licitaţie şi foarte mult timp, dar înainte vreme era o secţie la 
RAADPFL care se ocupa de turnat asfalt. Era bine dacă această secţie exista acum îi 
dădeam dispoziţia şi se ocupa de problemă.  
  Următorul punct pe care vreau să-l abordez este referitor la RAADPFL 
unde este un serviciu care se ocupă de semafoare. Din surse sigure ştiu că există 
foarte multe subansamble de semafoare pe stoc la un sector al RAADPFL. Această 
secţie ar putea să se ocupe de executarea altor semafoare la preţuri mult mai mici.   
   Ultimul punct pe care vreau să-l abordez este cel al lucrărilor sistate, sau a 
demolărilor. O lucrare sistată mulţi ani de zile devine o lucrare ilegală. În momentul 
în care ţi-a expirat o autorizaţie de construire care este dată de primărie pentru un an  
şi se poate prelungi încă un an şi se mai poate prelungi  încă un an, dacă mai stai cu 
lucrarea sistată 4-5 ani, construcţia respecitvă este ilegală.  O altă chestiune este cea a 
demolărilor. Se fac demolări şi nu se aduc terenurile la stare iniţială şi această 
chestiune mi se pare ilegală.  
  Dl. Dincă 
  Acele plombări cu piatră de râu sunt realizate de RAADPFL, tocmai pentru 
că avem un contract de delegare pe care l-am aprobat demult pe acest tip de lucrări.  
  În ceea ce priveşte acea echipă de asfaltări, ea există, funcţionează, face 
bani, dar nu cu noi cu Firmele private. Aţi văzut la primele puncte că am avut situaţia 
regiilor care au ieşit pe plus, pentru că noi vrem să-i învăţăm  să facă o afacere din ce 
au în subordine.  
  Referitor la asfaltare, din păcate valorile nu ne permit să le dăm prin acel 
contract şi de aceea trebuie întocmită procedura de licitaţie.  
  Privind semafoarele, eu o să fiu un mare oponent, acolo unde există 
dificultăţi în trafic, fluidizarea circulaţiei se realizează prin sensuri giratorii şi nu prin 
semafoare. Vă mulţumesc.  
  Dl. Preşedinte  
  Vă mulţumesc pentru colaborare şi declar lucrările şedinţei închise.   
   
 
 
 
 
 
     Dl. Preşedinte: 
     Declar închise lucrarile şedintei ordinare de azi, 26.05.2011. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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