
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  ORDINARE DIN DATA DE  27.01.2011 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier absent motivat: dl. Boboc. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa 
de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Supun atenţiei deliberativului controlul de legalitate exercitat cu privire la actele 
adoptate în luna decembrie şi ianuarie  în şedinţa extraordinară, respectiv un număr 
de 23 de hotărâri şi două în şedinţele extraordinare. Toate au controlul de legalitate 
fiind temeinice şi legale. Faţă de cele de mai sus, supun aprobării dvs. rapoartele de 
legalitate şi procesele verbale ale celor trei şedinţe. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
     Invit pe dl. Consilier Giurgiu să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 229/21.01.2011, 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 27.01.2011, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale, pentru eliberarea de către 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, a certificatelor de 
divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin divorţ, pe cale 
administrativă. 
3. 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 februarie 2011. 



  

4. 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 decembrie 2010. 
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare  încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova. 
6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  Asociaţia 
„The European House“. 
7. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.265/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AUTO SERVICE 
RAY S.R.L. 
8. 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 şi locuinţe care au ca obiect locuinţe ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia 
de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova. 
10. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de 
la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 
11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pentru anul 2011. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamentele construcţiilor în zona 
str. Bihorului, în vederea construirii unei locuinţe, în municipiul Craiova, str. 
Bihorului, nr.42. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în zona str. Caracal, în vederea construirii unei locuinţe, în 
municipiul Craiova, str. Caracal, nr.184 N. 



  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare urbană şi structură volumetrică a zonei str. Ştefan Ispas, în vederea 
construirii unei hale reparaţii auto, în municipiul Craiova, str. General Ştefan 
Ispas, nr.96 A şi a unui atelier cu locuinţă de serviciu, în municipiul Craiova, str. 
General Ştefan Ispas, nr.100. 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale 
conform Planului Urbanistic General - zona strada Sfinţii Apostoli, în vederea 
construirii unei locuinţe, în municipiul Craiova, str. Sfinţii Apostoli nr. 25A. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în zona str. Trandafirului, în vederea construirii unei locuinţe 
şi a unei anexe gospodăreşti, cu destinaţia de garaj, în municipiul Craiova, str. 
Trandafirului, nr.8 A. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea destinaţiei şi a 
regimului de înălţime, în zona str. Mihai Eminescu, în vederea construirii unei 
locuinţe, în municipiul Craiova, str. Mihai Eminescu, nr.10. 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal în zona str. Mesteacănului, în vederea construirii unei locuinţe 
duplex şi trei locuinţe individuale, în municipiul Craiova, str. Mesteacănului, 
nr.87. 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic Zonal, zona str. Bujorului, în vederea supraetajării unui imobil cu 
destinaţia de clinică, cabinete serviciu ambulatoriu de specialitate oncologie 
medicală, în municipiul Craiova, str. Bujorului, nr.7. 
23. Întrebări şi interpelări. 

 
     Punctele 20 şi 21 au fost retrase de pe ordinea de zi. Vă rog să votăm în bloc 

ordinea de zi, după care voi da citire fiecărui punct în parte şi eventualelor 
discuţii. Cine este pentru ordinea de zi în bloc? Votat cu unanimitate de voturi.  

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

                                                                                                                      
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale, pentru eliberarea de către 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, a 
certificatelor de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin divorţ, 
pe cale administrativă. 



  

3. 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 februarie 2011. 

4. 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 decembrie 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare  încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala 
Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  
Asociaţia „The European House“. 

7. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.265/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AUTO 
SERVICE RAY S.R.L. 

8. 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 şi locuinţe care au ca obiect locuinţe 
ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

10. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate 
de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010 referitoare la aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru anul 2011. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamentele construcţiilor în 
zona str. Bihorului, în vederea construirii unei locuinţe, în municipiul 
Craiova, str. Bihorului, nr.42. 



  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în zona str. Caracal, în vederea construirii unei locuinţe, în 
municipiul Craiova, str. Caracal, nr.184 N. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementare urbană şi structură volumetrică a zonei str. Ştefan Ispas, în 
vederea construirii unei hale reparaţii auto, în municipiul Craiova, str. 
General Ştefan Ispas, nr.96 A şi a unui atelier cu locuinţă de serviciu, în 
municipiul Craiova, str. General Ştefan Ispas, nr.100. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 
stradale conform Planului Urbanistic General - zona strada Sfinţii Apostoli, în 
vederea construirii unei locuinţe, în municipiul Craiova, str. Sfinţii Apostoli 
nr. 25A. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în zona str. Trandafirului, în vederea construirii unei 
locuinţe şi a unei anexe gospodăreşti, cu destinaţia de garaj, în municipiul 
Craiova, str. Trandafirului, nr.8 A. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor Planului 
Urbanistic Zonal, zona str. Bujorului, în vederea supraetajării unui imobil cu 
destinaţia de clinică, cabinete serviciu ambulatoriu de specialitate oncologie 
medicală, în municipiul Craiova, str. Bujorului, nr.7. 

21. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

     D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În forma modificată după avizul 

de la comisia juridică pe care l-am multiplicat şi pentru ceilalţi consilieri astăzi. 
          D-ra Predescu: 
     Aş vrea ca la tehnoredactare la regulament, astfel cum a fost modificat, sunt 
corecte toate modificările, dar la art. 7 alin. 1 şi 3 şi la art. 16 în funcţie de natura 
actului în prezent, se impune şi înlocuirea termenului „numiţi” cu termenul 
„desemnaţi”.    
       Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului 



  

Local al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de 
cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale, pentru eliberarea 
de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, 
a certificatelor de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei 
prin divorţ, pe cale administrativă. 

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 taxa specială, în cuantum de 300 lei, pentru eliberarea de către 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, a 
certificatelor de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin 
divorţ, pe cale administrativă. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, 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 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 februarie 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 FEBRUARIE 
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 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 ianuarie 
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.  

 
 

4. 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 decembrie 
2010. 

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 decembrie 2010, în valoare de 2.643.544,41 
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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a 
Convenţiei de Colaborare  încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din 
România -Filiala 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 prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare  

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova, 
având ca obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor 
cu autism din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova, 
până la data de 31.12.2011. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.475/2006. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Actul 
Adiţional la Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, 
Direcţia Economico - Financiară şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi 
Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a 
Convenţiei de colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi  Asociaţia „The European House“. 

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 prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare  

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE 
EUROPEAN HOUSE”. 



  

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Actul 
Adiţional la Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, 
Direcţia Economico - Financiară şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE” 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.265/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
AUTO SERVICE RAY S.R.L. 

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 încetarea contractului de concesiune nr.265/2005, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AUTO SERVICE RAY 
S.R.L., ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 500 mp, situat în municipiul 
Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.179-181. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.73/1999. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. 
AUTO SERVICE RAY S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe care au 
ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al 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 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 nr.1 care face parte  integrantă 
din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 



  

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect 
locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o 
perioadă de 1 an. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în pieţele din municipiul 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 prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Contractele de închiriere se completează cu un nou articol, care va avea 
următorul conţinut: 

  „În cazul neexecutării obligaţiilor locatarului, contractul se desfiinţează de 
drept, fără somaţie sau punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti (pact comisoriu grad IV)”. 

Art.3.  Se împuterniceşte directorul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi 
Târgurilor  Craiova, să semneze actele adiţionale de prelungire a 
contractelor de închiriere prevăzute la art.1. 

Art.4.  Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, îi revine cota 
parte  de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova  
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



  

 
 

10. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care 
au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, preluate de la Regia Autonomă 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 încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parte  
integrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Contractele se vor încheia până la data de 19.05.2014. 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

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

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A. Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat 
al 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 darea în administrarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
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.281/2008. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



  

 
  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al 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 modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al  municipiului Craiova, după cum urmează: 

- „se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 
- „se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre”; 

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

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al 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 modificarea denumirii, a suprafeţei şi a elementelor de identificare 

a bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
identificate 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.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 

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

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



  

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.428/2010 referitoare la aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru 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  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova   
nr.428/2010, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, începând 
cu 

          01.01.2011, după cum urmează: 
a) pct. 2 din art. 66, va avea următorul conţinut: „Taxa pentru folosirea 

locurilor publice de vânzare pe mesele de pe platourile amenajate ale 
pieţelor – sector agenţi economici, pe bază de acord cu plata lunară.” 

b) anexele nr. 6 şi 7 referitoare la impozitul pentru vehicule de transport          
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
respectiv impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule 
articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform anexelor 
nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia 
Economico–Financiară, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Servicii Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Asistenţă şi 
Protecţie Socială, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare Tehnică şi 
Investiţii, Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, Regia Autonomă 
Termoficare Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, Serviciul Public de Salubritate,  Serviciul Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, Administraţia Finanţelor Publice Craiova şi 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General privind trama stradală şi 



  

aliniamentele construcţiilor în zona str. Bihorului, în vederea construirii 
unei locuinţe, în municipiul Craiova, str. Bihorului, nr.42. 

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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privind 
trama stradală şi aliniamentele construcţiilor în zona str. Bihorului, în 
vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, extindere la 
construcţia C2, în municipiul Craiova, str. Bihorului, nr.42, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în zona str. Caracal, în vederea 
construirii unei locuinţe, în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.184 N. 

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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu 

interdicţie de construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în zona 
str. Caracal, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime 
Sp+P+M, în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.184 N, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementare urbană şi structură volumetrică a zonei str. 
Ştefan Ispas, în vederea construirii unei hale reparaţii auto, în 
municipiul Craiova, str. General Ştefan Ispas, nr.96 A şi a unui atelier cu 



  

locuinţă de serviciu, în municipiul Craiova, str. General Ştefan Ispas, 
nr.100. 

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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare urbană şi 

structură volumetrică a zonei str. General Ştefan Ispas, în vederea construirii 
unei hale reparaţii auto, cu zonă administrativă, cu regim de înălţime P-P+1, 
în municipiul Craiova, str. General Ştefan Ispas, nr.96 A şi a unui atelier cu 
locuinţă de serviciu, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. 
General Ştefan Ispas, nr.100, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei 
zonei şi tramei stradale conform Planului Urbanistic General - zona 
strada Sfinţii Apostoli, în vederea construirii unei locuinţe, în municipiul 
Craiova, str. Sfinţii Apostoli nr. 25A. 

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 Planul Urbanistic Zonal  referitor la revizuirea indicilor POT şi 

CUT, cu   păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale conform  Planului 
Urbanistic General - zona strada Sfinţii Apostoli, în vederea construirii  unei 
locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+2+M, în municipiul Craiova, str. Sfinţii 
Apostoli nr. 25A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă). 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la 



  

aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în zona str. Trandafirului, în 
vederea construirii unei locuinţe şi a unei anexe gospodăreşti, cu 
destinaţia de garaj, în municipiul Craiova, str. Trandafirului, nr.8 A. 

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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu 

interdicţie de construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în 
zona str. Trandafirului, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de 
înălţime P+1 şi a unei anexe gospodăreşti, cu destinaţia de garaj, cu regim 
de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. Trandafirului, nr.8 A, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic Zonal, zona str. Bujorului, în vederea 
supraetajării unui imobil cu destinaţia de clinică, cabinete serviciu 
ambulatoriu de specialitate oncologie medicală, în municipiul Craiova, 
str. Bujorului, nr.7. 

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 Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 

construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal – zona 
str.Bujorului, în vederea supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime 
P+1+M, la P+2+M, cu destinaţia de clinică cabinete serviciu ambulatoriu de 
specialitate oncologie medicală, în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.7, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă).  

 
 
 



  

21. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Radu Marin Traian: 
Am trei chestiuni de adus în atenţia dvs. La primul punct vreau răspuns în 

scris. În data de 18 ianuarie, l-am însoţit pe dl. Mihai Fifor, preşedintele PSD 
Craiova,  într-o vizită în cart. Bariera Vâlcii. Cu o seară înainte, Constantina 
Mihalache, reprezentantul unor cetăţeni de pe str. Aleea Toamnei, a avut o 
intervenţie la un post local tv, prin care s-a plâns de  o serie de lipsuri edilitare de pe 
strada pe care locuieşte, precum şi de pe str. Toamnei. Am constatat că are perfectă 
dreptate şi ţinând cont că cetăţenii din zonă îşi plătesc obligaţiile financiare către 
Primăria Craiova, este necesar să beneficieze de toate drepturile prevăzute de lege, 
precum şi de atenţia executivului  craiovean.  

S-au evidenţiat următoarele aspecte: 
- lipsa canalizării de pe str. Aleea Toamnei. 
- montarea defectuoasă a  contoarelor de apă, în care, la fiecare ploaie se 

adună apa de ploaie, acest lucru necesitând golirea manuală după orice ploicică, a 
casetelor respective. 

- reabilitarea şi asfaltarea străzii 
- montarea de becuri la iluminatul public. Sunt becuri arse sau lipsă. 
 S-a mai cerut: montarea unor limitatoare de viteză pe str. Toamnei, la 

intersecţia cu str. Aleea Toamnei, şi semnalizarea corespunzătoare a existenţei unei 
şcoli. În orele de vârf, când vin şi pleacă copiii de la şcoală, este pericol de 
accidente. De asemenea, realizarea de trotuare pe str. Toamnei, efectuarea dunei 
igienizări. Există multe gunoaie în dreptul fostului depozit de materiale de 
construcţii. Igienizările pe stradă: Pe partea de interior am luat legătura cu acea 
firmă care a promis că va anunţa firma străină ce deţine halele de la  stradă şi îşi va 
mai face curăţenie.  De asemenea, oamenii sunt nemulţumiţi de existenţa unor haite 
de câini vagabonzi  care sunt foarte agresivi şi le pun oamenilor sănătatea în pericol. 
În concluzie, ţinând cont de faptul că str. Toamnei este prinsă într-un plan de 
reabilitare, cer executivului să mai adauge la acest plan şi str. Aleea Toamnei care 
are o lungime de 600 m. 

La punctul 2 cer să fie analizată o abordare unitară a acordării de gratuităţi în 
transportul local. Să fie o singură hotărâre pentru toate categoriile potenţiale 
beneficiare ale acestei situaţii, pensionari, eventual, să li se dea un abonament pe o 
linie în loc de a plăti jumătate din abonament, să li se dea bilete numai pentru partea 
de 25 lei care li s-a promis. 

La punctul 3 o situaţie legată de str. Muntenia din catargiu. S-a degradat 
foarte mult şi cetăţenii de acolo cer o basculantă, două de balast pentru astuparea 
gropilor. 

Autobuzului nr. 20 să-i mai fie prelungiat traseul cu o staţie la orele de vârf: 6 
– 8, 14 – 16.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Sunt convins că a fost invers, că dvs. aţi fost însoţit la acea întâlnire, în calitate 
de consilier local. O să primiţi răspunsul scris, dar asta nu mă împiedică să fac 
câteva precizări. Str. Toamnei din acest an va intra în reabilitare capitală, este 



  

prevăzută a fi reparată în baza Planului Integrat de Dezvoltare. Acest  proiect va fi 
pus în operă începând din acest an. Legat de o singură formă, o singură hotărâre de 
consiliu, şi o singură măsură de subvenţionare  pentru toate categoriile defavorizate 
sau aflate în dificultate, există de acum două luni. Toţi cei care beneficiază de 
această subvenţie aţi înţeles, indiferent că sunt studenţi, că sunt pensionari, au 
subvenţionate abonamentele cu 50%.  Cei care nu au bani să plătească un 
abonament la jumătate şi nici nu au nevoie de acel abonament pentru că nu-l 
utilizează la maxim, am mai oferit şi alte variante cu 10 bilete cumpărate unde 
preţul este de 1,5 eli şi dacă facem o socoteală, ies la o valoare mai mică, aşa încât 
pot să apeleze la instrumente pe care deja le avem, pe care le-am votat în şedinţa de 
consiliu şi care impun un efort financiar mai  mic.  Dacă în loc de 30 de zile în care 
să meargă în fiecare zi, merge 10 zile sau 15 zile cu tramvaiul, cumpără un top de 
câte 10 bilete şi atunci preţul este mai mic la 1,5 lei. 
     Vis a vis de străzile care sunt pietruite şi străzile cu pământ, pentru că avem şi 
acest tip de străzi în Craiova, din păcate, străzi pe care nu s-a intervenit niciodată, 
acestea vor intra în reabilitare fără să avem o preferinţă de nume, indiferent că se 
numeşte str. Bucovăţ, Munteniei sau altă stradă care este mai depărtată de km 0 al 
Craiovei, imediat ce vom avea un nou contract cadru, şi un nou buget şi sperăm ca 
acest lucru să se realizeze după 10 februarie. Cel puţin cu bugetul, pe 9 sau 10 
februarie ne vom întâlni să-l votăm, iar cu privire la contractul cadrul, sper ca până 
la sfârşitul lunii martie să fie gata.  
     Vis a vis de autobuzul 20 în sensul să se prelungească cu o staţie  pe un anumit 
interval orar, cu siguranţă colegii de la RAT şi-au notat acest lucru, iar în raport de 
eficienţa unui asemenea grafic, el va fi pus sau nu în practică  pentru a avea şi un 
rezultat financiar pe măsură. 
     Dl. Magla: 
     Două chestiuni de fond pe care vreau să vi le învederez.  Prima se referă la 
diverse intervenţii, reabilitări pe străzile municipiului, şi anume, când au loc astfel 
de lucrări, o perioadă destul de lungă după, străzile respective rămân într-un hal 
nehal. Sunt practic impracticabile.   În contextul acesta propunerea mea fosrte clară 
este când există lucrări de asemenea natură, cu cei care le realizează să ştie foarte 
clar programul, care poate fi făcut intensiv şi scurtat ca timp, închideţi două trei zile 
cât este necesar strada respectivă, realizaţi lucrările impecabil şi redaţi-o circulaţiei 
după aceea. Deunăzi constatasem situaţia asta pe capătul str. Vasile Alecsandri, 
bucata de pe str. Horia până în spate la IIRUC acolo, în Rovine.  
     A doua chestiune, vă spuneam cu luni în urmă despre obturarea unui sens de 
circulaţie, bucata de str. Carol între Universitate şi intersecţia de jos cu str. Calea 
Bucureşti, cu diverse maşini periculoase aflate în staţionare la o cafeluţă prin zonă. 
Acum o zi sau două,  au început să apară cei cu ridicările. Era un Touareg parcat 
exact pe trecerea de pietoni, acolo în intersecţie, şi una mai modestă în colţ, tot 
neregulamentar, dar aia nu deranja aşa de mult. Au venit domnii de la ridicări şi 
bineînţeles că au luat-o pe aia a amărâtului şi  Touaregul a rămas, bine merci, pe 
trecerea de pietoni. Sunt şi eu curios dacă ăsta este modul selectiv în care se face  
operaţiunea cu pricina. 



  

       Dl. Viceprimar Dincă: 
       La ambele întrebări o să vă răspund cu două lucruri concrete pe care fiecare 
dintre dvs.. le-aţi constatat. Acest scenariu cu închis strada şi ţinută strada închisă 
atâta timp cât s-a lucrat pe ea, am avut-o acum două luni de zile pe str. A.I. Cuza şi 
pe două străzi adiacente cu Kogălniceanu. Au stat 10 zile închise şi cei de la 
Distrigaz au făcut lucrarea, a fost închisă strada, din păcate traficul a suferit în 
aceste zile foarte tare. Lucrările au fost făcute în această perioadă şi a venit zăpada 
şi nu au mai putut să intervină. Puteau să pună asfalt, am văzut că au pus numai 
piatră pentru că imediat încheţa şi săreau plombele respective şi erau lipsite de 
eficienţă, la două-trei zile trebuiau să pună din nou. Eu sper să se încălzească cât 
mai repede şi să treacă la  acoperirea acestor şanţuri.  
     Vis a vis de acele maşini parcate, am ridicat şi eu această problemă, am discutat 
cu colegii, mi-au spus că mult mai eficient ar fi ca într-o zonă din aceasta, pentru a 
nu mai exista discuţii, observaţii şi unele dintre ele, să zicem, mai mult sau mai 
puţin subiective, să  avem mai multe maşini şi am solicitat să mai aducă încă două, 
iar la orice intervenţie de acest tip, să vină două-trei maşini, de aşa manieră încât să 
le ridice pe toate , să nu mai existe aceste observaţii. Bineînţeles că de cealaltă parte 
vor exista discuţii, cel cu Touaregul spune : “Credeţi că eu am mai mulţi bani şi de 
aceea aţi luat-o pe a mea”,   sau invers, cel care Dacia, spune: “Pe mine m-aţi văzut 
mai sărac şi de aceea îmi ridici maşina să mă asupreşti mai mult”. Ca să nu mai 
existe discuţii, sper ca până la sfârşitul lunii martie să avem şi celelalte două maşini 
de ridicat, iar atunci când se intervine, să se intervină la un loc cu cel puţin două 
maşini. Ele sunt doar două în momentul de faţă, încercăm să avem patru pentru că 
oadtă cu ştrangularea traficului în zona centrală a oraşului, începând din primăvara 
acestui an, vor fi mult mai multe maşini parcate neregulamentar.   
     Dl.Pârvuleasa: 
     Două probleme am şi eu. Prima problemă – este vorba de căminul de nefamilişti 
de pe str. Rîului. Vreau să vă spun că în momentul de faţă este o situaţie tensionată 
acolo. CEZ a întrerupt curentul electric. Este vorba de vreo 300 de cetăţeni care stau 
în frig, am înţeles că blocul este proprietatea unui cetăţean care -a cam lăsta de 
izbelişte şi, până la urmă, nici nu ştie ce vrea să facă cu el. Oricum, cetăţenii de 
acolo vroiau să vină la primărie. Cred că trebuie să ne implicăm puţin în această 
situaţie pentru a dezamorsa acest conflict, şi, ţinând cont că vremea este destul de 
rece, măcar pe această perioadă să se găsească o soluţie pentru ei. 
     Sunt unele probleme care, rămase nerezolvate din anul 2010, şi aş ruga o 
reinventariere a lor, probleme care au fost ridicate prin interpelările colegilor şi 
consider că anul acesta ar trebui să aibă o prioritate, eu am vreo două-trei probleme  
care nu mai suportă amânare şi am să le fac cunoscute dvs., executivului, săptămâna 
viitoare. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Cu privire la str. Rîului, aşa cum aţi spus şi dvs. este vorba de nişte raporturi 
private între cei care locuiesc acolo şi proprietar, de asemenea nişte raporturi private 
între chiriaşi şi cei de la CEZ aşa cum le avem fiecare dintre noi. Din punctul meu 
de vedere, în condiţiile în care sunt nişte raporturi private, implicarea noastră nu 



  

poate avea sorţi de izbândă. Vis a vis de eventualele dificultăţi financiare şi de 
eventualeleforme de ajutor social pe care putem să le dăm , în raport de faptul că 
acele persoane îndeplinesc sau nu condiţiile pentru a fi asistate social,dacă şi-au 
întocmit sau nu şi-au întocmit un dosar, să se prezinte la colegii de la Direcţia de 
asistenţă Socială pentru a le face o evaluare. Asta este singura variantă în care 
putem să ajutăm, dar nu la grămadă ci individual şi numai dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege. 
       Reevaluarea problemelor din 2009, vreo două-trei, dacă vreţi, le enunţ eu acum, 
una este cu canalizarea şi parcarea de pe Calea Bucureşti, din spatele blocului de la 
intersecţia Carol I cu Calea Bucureşti. O ştim, dacă am fi avut bani în buzunar 
interveneam. Cei de la Compania de Apă au evaluat-o, au făcut o socoteală, am zis 
să o prindem în bugetul de anul acesta, şi, din câte am înţeles eu, trebuiesc câteva 
gaigăre şi adusă efectiv canalizare acolo, pentru că, deşi suntem în 2011, suntem 
foarte aproape de km 0, nu există canalizare. Sunt 150 de m. Eu credeam că doar 
spre Brestei nu există canalizare, dar există şi lângă Universitate  o porţiune, la 150 
m de Universitate, o porţiune fără canalizare. Nu există reţea de apă pluvială, nu de 
canal menajer, ci de apă pluvială.  
     Dl. Nedelescu: 
     Am şi eu o intervenţie  scurtă care a rezultat în urma audienţelor pe care le 
desfăşurăm în cadrul primăriei şi solicit o intervenţie pe Aleea IV Poligonului şi 
Aleea I Şimnic, străzi pe care nu se mai poate circula pe ele, efectiv. Am înţeles că 
se încheie contractul undeva în luna lui februarie, rugămintea să intervenim şi pe 
aceste străzi pentru a le face practicabile.  Vă mulţumesc, şi solicit un răspuns scris 
pentru a putea şi eu, la rândul meu, să îl înmânez celor care mi-au solicitat audienţa. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Am câteva puncte să vă aduc în atenţie. În primul rând, v-aş ruga să analizaţi şi 
să vedeţi care este modalitatea prin care putem să acordăm abonamente gratuite 
pentru persoanele care sunt însoţitori ai unor handicapaţi de anumit grad. Am primit 
pe cineva în audienţă şi era o persoană cu venituri extrem de modeste căreia i se 
ridicase acest drept de a beneficia de un număr de călătorii gratuite. Cred că ar 
trebui să fim puţin mai selectivi şi să vedem cazurile care sunt cu adevărat sociale să 
încercăm să le rezolvăm de o manieră favorabilă.  
     În altă ordine de idei, pe str. Popova în pragul iernii, probabil cu ştirea 
administraţiei locale, un anume constructor a găsit de cuviinţă să frezeze toată strada 
respectivă pe segmentul de la intrarea secundară în Parcul Romanescu până pe str. 
Caracal. Bineînţeles că a venit frigul, bineînţeles că nu se mai poate pune covor 
asfaltic, şi înainte de bine de rău, erau nişte denivelări, acum sunt nişte imense zone 
frezate. Nu este în regulă să se procedeze în felul acesta. Cine a luat această decizie  
ar trebui întrebat când vedea finalizată lucrarea, dacă tot au fost de acord cu 
începerea frezării, pentru că trece întreaga iarnă şi noi avem un segment foarte mare, 
al unei artere foarte circulate, frezat şi într-o stare impracticabilă.  Nu este în regulă 
să se ia astfel de decizii. 
       A apărut acum câteva zile, este de dată foarte recentă, o lege care va reglementa 
de acum încolo consultarea publică în ceea ce priveşte documentaţiile de urbanism. 



  

Am citit-o cu atenţie şi din partea noastră, a legislativului şi executivului Craiovei, 
trebuie să luăm o decizie grabnică de a constitui un colectiv care să se ocupe cu 
consultarea cetăţenilor pe anumite considerente care  sunt precizate în legea 
respectivă. Trebuie să înfiinţaţi dvs., dl. Viceprimar, un asemenea colectiv cât mai 
repede, pentru că legea trebuie aplicată şi nu va avea cine să organizeze aceste 
consultări publice. 
     Ultimul punct şi cu asta închei – am în faţă o adresă pe care primăria o trimite 
către RAADPFL prin care nominalizează nişte persoane care ar urma să beneficieze 
de atribuirea unor spaţii comerciale în conformitate cu Legea 215/200. urmează o 
anume nominalizare. Adresa respectivă este semnată de către dvs. şi de altcineva 
din administraţie. Vreau să vă spun că în cadrul consiliului de administraţie de la 
RAADPFL s-a luat o decizie anterior acestei adrese a dvs., care nu corespunde cu 
nominalizarea pe care dvs. o faceţi, dar care se bazează pe o listă de priorităţi pe 
care dânşii o aveau. Aş fi curios să ştiu cum poate primăria să impună unui consiliu 
de administraţie şi pe ce temei, modificarea unei asemenea liste. Eu am să vă pun la 
dispoziţie o copie după adresa pe care dvs. aţi trimis-o, nu am nevoie de un răspuns 
în momentul acesta pentru că, probabil, trebuie să vă documentaţi, dar sunt 
încredinţat că până la viitoarea şedinţă o să primesc un asemenea răspuns.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Aş dori s-o iau de la coadă la cap cu răspunsul. Aş dori să nu fie şi această 
interpelare ca cea în care mi-aţi spus că timp de şase luni n-am semnat un aviz de 
oportunitate pentru o biserică. Nici astăzi nu mi-ţai indicat în mod expres care este 
acel aviz de oportunitate şi care este acea biserică, şi astăzi mai caut acel aviz pentru 
că nu-l găsesc şi nici dvs. nu puteţi să-mi spuneţi care este. Sper să nu fie aceeaşi 
tehnică în care spunem că nu sunt semnate documente în termen util sau că au un 
anumit conţinut. Mi-aş fi dorit foarte tare să şi citiţi documentul de care aţi făcut 
vorbire, dar este alegerea dvs. 
     Cu privire la consultarea  publică, vreau să vă spun că sunt cel mai bucuros 
pentru că există posibilitatea să facem acea consultare publică şi să nu mai avem 
întrebări din partea colegilor care nu fac parte din comisia de urbanism, de ce s-a dat 
aviz negativ la acea comisie. De regulă avizele negative se  dădeau în primul rând, 
datorită interdicţiilor impuse de lege şi în al doilea rând, datorită faptului că 
încercam să introducem şi bunul simţ în realizarea urbanistică a diverselor propuneri 
de construcţii, iar cu privire la cele două aspecte: Popova şi abonamente gratuite, 
avem reguli clare stabilite de lege, pentru cei cu handicap, eu îmi aduc aminte că am 
avut şedinţe de consiliu în care s-a prevăzut şi se prevede ce anume se 
subvenţionează, cât se subvenţionează, prevăzut de lege.   
     Pentru str. Popova o să îi solicit să vă dea un răspuns scris pentru că, dacă au un 
motiv, trebuie să-l cunoaştem cu toţii dacă au făcut această frezare şi de ce. Poate că 
nu mai permitea să fie strada în asemenea condiţii, dacă au făcut-o în mod greşit, să 
se apuce de treabă imediat ce se încălzeşte vremea.  Vă mulţumesc şi aştept să citiţi. 
     Dl. Ştefârţă: 
     “Adresa nr. 218945/11.01.2011 către RAADPFL  Craiova, str. Brestei. Urmare 
adresei dvs. înregistrată în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova  sub nr. 



  

221/11.11.2010 şi adresei nr. 218945/21.12.2010 prin care transmiteţi Consiliului 
Local al Municipiului Craiova Hotărârea nr. 266/01.11.2010 a consiliului de 
administraţie referitoare la atribuirea spaţiului din cart. Rovine, str. Nicolae Iorga, 
bl. 21-43 parter,  vă facem cunoscut că pentru a proceda în conformitate cu Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare, trebuie să precizaţi urgent, în funcţie de schiţa anexată,  8 
module pentru propunerea: Drăghici Dumitru, Zbora Eugen, Slăvulete Dan, Stroe 
Liviu, poziţia 40 din tabel.”  Eu vreau să vă spun, aici fac o paranteză, nu poate 
nimeni să sară la poziţia 40, până la 40 mai sunt încă 39 de poziţii, de aceea există o 
listă de priorităţi, nu se poate ca cineva să ajungă aşa, dintr-o dată, din poziţia 40 în 
poziţia de câştigător. “Se solicită întregul spaţiu pentru preluarea şi administrarea în 
comun”. Nu există aşa ceva pentru că legea respectivă are referire individuală şi nu 
are referire comună.  “Totodată este necesar a se preciza şi modul de recuperare a 
debitului restant în valoare de ...” O sumă care se precizează aici. O semnaţi dvs. Eu 
am să vă fac o copie şi am să v-o dau. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Constat că aţi schimbat tehnica. Până acum aţi spus că noi impunem celor de la 
RAADPFL să le dea altora decât cei hotărâţi în consiliul de administraţie. 
Răspunsul meu este către RAADPFL în baza a două adrese înaintate de ei prin care 
le solicit să respecte Legea 215/200, să depună documentele în baza cărora au 
aprobat, iar acum nu mai susţineţi acest lucru, spuneţi de ce s-a sărit de la  nr. X nu 
ştim care număr că poate în 2010 s-au mai dat şi au coborât la nr. 39 sau 40 şi 
spuneţi de ce s-a sărit la nr. 39 sau 40. Puteaţi să puneţi întrebarea asta de la început 
şi o să vă dăm un răspuns solicitându-le celor de la RAADPFL să ne explice de ce ei 
au sărit la acel număr şi nu noi. Repet, dacă citiţi, în baza adreselor înaintate de 
RAADPFL. Noi le solicităm ca acea repartizare să se facă în baza Legii 215/2001 şi 
să depună toate documentele care au stat la baza acestei hotărâri pentru a vedea de 
ce a coborât la nr. 39 şi pentru a vedea dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de 
Legea 215/200. nimic altceva. Vom verifica de ce s-a coborât la nr. 39 sau 40. Cu 
siguranţă că puteaţi verifica şi dvs. dar mai verificăm o dată. Prin adresa respectivă 
puteţi să constataţi că nici noi n-am avut actele acelea, de aceea le-am solicitat prin 
adresă, ei doar ne-au înaintat poziţiile, după cum citiţi şi actele nu ni le-au 
comunicat. Noi le-am solicitat. Având în vedere cele două adrese, vă solicităm ca 
repartizarea  să se facă în baza Legii 215, vă solicităm actele  care au stat la baza 
hotărârii dvs. de la numerele pe care le-au enunţat ei acolo. Interesant este, şi pentru 
mine, şi pentru dvs., să vedem de ce au coborât la acel număr, dar nu faptul că noi 
impunem altceva decât hotărăşte consiliul de administraţie. În nici un caz. 
     Dl. Tudor Florentin: 
     Două probleme aş vrea să supun şi eu dezbaterii. În urma unor lungi discuţii cu 
locuitorii cart. 1 Mai, se întrebau ce se întâmplă cu monumentul dedicat Răscoalei 
din 1907, care a fost dezafectat, şi care urma, aşa cum a hotărât Consiliul Local, să  
fie amplasat într-o altă locaţie a municipiului Craiova. Deocamdată nu se ştie nici 
unde este, pentru că nu a apărut în nici o altă locaţie din  municipiul Craiova, şi ce 



  

se va întâmpla cu zona respectivă, în ce stadiu este monumentul care trebuia 
amplasat în zona unde exista înainte monumentul dedicat Răscoalei din 1907.   
     Participând săptămâna trecută la o emisiune la un post local, am primit mai multe 
telefoane prin care ne întrebau despre o adresă pe care Clubul de Fotbal  CFR Gaz 
Metan Craiova a adresat-o Consiliului Local şi primăriei Municipiului Craiova prin 
care îşi manifesta dorinţa ca în perioada următoare şi în returul campionatului 2010 
– 2011 să desfăşoare activitate şi să îşi dispute meciurile pe Stadionul “Ion 
Oblemenco” din Craiova.   Dacă ne puteţi spune dacă a ajuns la dvs. o astfel de 
adresă şi dacă ne puteţi spune despre viziunea şi răspunsul pe care o să-l primească 
cei de la club.  
     Dl. Viceprimar Dincă:  
     Ţin minte că acum câteva luni bune, colegul nostru Ştefârţă a pus în discuţie ceea 
ce înseamnă monumentul Răscoalei de la 1907. El acum doi ani şi jumătate a fost 
demolat, se află în stadiul în care se află în parcul Tineretului, deci este depozitat în 
Parcul Tineretului. Statuia care urmează să înlocuiască monumentul Răscoalei de la 
1907 şi care este intitulat “Asta-i muzica ce-mi place!”  este în lucru. Din păcate,   
n-am avut pe anul trecut suficienţi bani pentru a putea să-l terminăm şi să îl 
montăm. Deci monumentul care va fi aşezat în faţa Parcului Romanescu este 
monumentul pe care acum doi ani am aprobat acea investiţie care priveşte realizarea 
lucrării “Asta-i muzica ce-mi place!”. 
     Vis a vis de  cererea celor de la Clubul de Fotbal CFR Gaz Metan, a fost depusă 
o cerere, eu vă pot spune starea de fapt. Cei de la patrimoniu vor redacta 
documentul şi vor preciza mai multe detalii în el. În momentul de faţă suntem în 
litigiu cu Clubul de Fotbal Universitatea Craiova pe stadion, pentru că, după cum 
ştiţi, contractul a expirat. Ei au invocat în instanţă un drept de retenţie până la plata 
îmbunătăţirilor efectuate şi ne solicită să plătim îmbunătăţirile efectuate. Există 
acolo o cerere reconvenţională, o întâmpinare prin care învederăm că nu suntem 
obligaţi, potrivit contractului, la asemenea cheltuieli, din contră potrivit contractului 
acestea ne profită nouă. Iar vis a vis de dreptul de retenţie invocat în instanţă, 
urmează să se pronunţe instanţa, dar dacă suntem obligaţi la cheltuieli de acest tip, 
nu cred că va fi aprobată o asemenea cerere.  Evacuarea am solicitat-o în cadrul 
aceluiaşi dosar, pentru că, după cum ştiţi, orice chiriaş, odată ce a expirat contractul 
şi nu vrea să mai plece, singura modalitate este prin hotărâre judecătorească.  În 
momentul de faţă stadionul este ocupat, în măsura în care avem o hotărâre 
judecătorească concretă, atunci vom lua şi decizii suplimentare. 
     Dl. Ştefârţă: 
     În completarea a ceea ce a spus dl. Viceprimar, vreau să vă spun că înainte de a 
se demola eu am făcut un releveu la monumentul respectiv, am şi material 
fotografic, deci în momentul în care noi vom găsi undeva un amplasament, eu vă 
pun la dispoziţie schiţa exactă a monumentului, partea de piatră care era şi 
completată cu partea de bronz care se va completa, putem să-l reconstituim într-un 
loc în care vom hotărâ cu toţii.    
 
 



  

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă mulţumim pentru generozitate, am făcut şi un scenariu cam cât ar costa să o 
luăm de acolo şi să o mutăm în altă parte şi trebuie să identificăm pentru că este o 
sumă extraordinar de mare. Acel monument are şi o anumită greutate, construcţia 
lui are un grad ridicat de dificultate, pe lângă faptul că a fost făcută extrem de bine 
este şi o lucrare extrem de complexă. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Am câteva puncte de spus. Încep cu faptul că ne-am  dori foarte mult şi cetăţenii 
Craiovei îşi doresc foarte mult reîntregirea domeniului public al municipiului 
Craiova şi în plus de asta, inventarierea tuturor spaţiilor lăsate de izbelişte în 
municipiul Craiova şi totodată, să ştim şi statutul juridic. De ce?  Vin cetăţeni ai 
municipiului Craiova care doresc să concesioneze sau să închirieze aceste spaţii şi li 
se dau nişte răspunsuri evazive, că se face prin licitaţie, oamenii ştiu acest lucru, iar 
în momentul când vin să ceară aceste documente li se spune că, de exemplu PUZ-ul, 
nu se poate elibera pentru a identifica un spaţiu că nu ştim statutul juridic. Hai să 
definitivăm odată că sunt o grămadă de spaţii care nu sunt închise, nu sunt îngrijite, 
se aruncă gunoaie în aceste spaţii,  şi au cam trecut destui ani până acum şi nu s-a 
făcut nimic.  
     Un alt punct de vedere al cetăţenilor din cart. Lăpuş Argeş – Rovine, este acela al 
câinilor vagabonzi. Vă rugăm să se ia odată pentru totdeauna nişte măsuri, trebuie 
făcut ceva, închiriem spaţiu sau luăm spaţiu domeniu public al Consiliului Local 
unde să facem nişte badocuri, să le înmulţim că nu se mai poate, au început să 
umbel în haită şi se dau la copii  când vin şi se duc la şcoală.  
     A treia problemă este problema parcărilor la parcul Romanescu. Acolo unde a 
fost acea statuie, oamenii vin cu propunerea să facă o parcare, dacă nu cumva se 
montează din nou un grup statuar acolo, pentru că sâmbăta şi duminica în special, 
când lumea este liberă şi vor să-şi plimbe copiii în parc, n-au unde să parcheze 
maşinile şi sunt nevoiţi să le parcheze pe unde apucă, practic de unde sunt ridicate 
de cei de la RAT Craiova şi în loc să se ducă să se distreze, trebuie să plătească nişte 
sume destul de mari ca să-şi recupereze maşinile.   
     Ultimul punct pe care vreau să vi-l aduc în atenţuie este canalizarea de pe str. 
Aleea Tabacu care de aproximativ trei ani de zile tot supunem atenţiei primăriei şi a 
dvs. acest lucru. Este vorba de o canalizare de 300 m care se află la km 0 al oraşului 
Craiova. În această situaţie chiar vă înaintez un tabel nominal cu cetăţenii care 
locuiesc acolo şi sunt vitregiţi de aceste condiţii de canalizare. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     O să încep cu ultimul punct de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc că îmi daţi lista, 
am să i-o dau unuia dintre angajaţii Companiei de Apă care este aici în sală, dl. 
Gheorghe Albăstroiu, să facă demersurile să se apuce de această lucrare împreună 
cu directorul dânsului.  În privinţa domeniului public nu s-a făcut nimic. Aşa cum 
eram acum doi ani de zile, aşa eram şi în anul atestării documentare a Craiovei. 
Adică fără cadastru. Şi acum 3 ani, şi acum 4 ani, şi acum 7 ani, şi acum 10 ani 
eram la fel ca în anul în care a fost atestată ca localitate Craiova. De un an se 
lucrează la cadastru şi avem cote, dimensiuni.  Bineînţeles se lucrează selectiv, 



  

concentrându-ne pe ceea ce înseamnă Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Ele vor 
continua şi anul acesta, sper, cel mult anul viitor, pentru a avea şi noi un oraş în care 
să ştim câte străzi avem, ce distanţă au,  ce lăţime au. Avem comisiile impuse de 
lege pentru identificarea domeniului public şi privat. În Ardeal şi în Bucovina acolo 
unde sistemul de carte funciară există de peste 100 de ani,  aceste chestiuni sunt 
extrem de neînsemnate pentru că domeniul public şi privat a fost identificat acum 
mai bine de 100 de ani,  iar colegii de la patrimoniu şi cei de la ridicări topo, fac tot 
ceea ce pot, dar fără acea documentaţie cadastrală, eficienţa este minoră.   
     Vis a vis de parcul Romanescu, întâi de toate să respectăm acea lucrare pe care 
am făcut-o în care am investit foarte mulţi bani, iar în măsura în care dl. Arhitect şi 
cu ceilalţi colegi care se pricep la partea de reamenajare zonală, ne spun că se mai 
pot face locuri de parcare, o să le facem pentru că, într-adevăr, este zonă 
aglomerată, dar înainte de toate să dăm întâietate acestui proiect.   
          Dl. Ursu: 
       În contextul în care în cart. Romaneşti şi Bariera Vâlcii se va introduce 
canalizare, aş dori ca totodată, după lucrările aferente să nu se spargă din nou, 
cetăţenii acestor cartiere doresc să se introducă, sau să-i ajutăm, să-i rugăm pe cei de 
la Compania de Gaze să introducă şi conducta de gaze naturale. Acesta ar fi un 
lucru extraordinar pentru că nu s-ar mai executa două trei operaţii de săpat, reparat, 
introdus borduri şi bitum.  
     A doua problemă pe care o ridic este problema de pe str. Codlea, Aleea II Odesa  
şi Aleea Odesa, unde trăiesc un număr mare de oameni şi care nu beneficiază de un 
suport de apă potabilă, consumând apă infectată cu nitriţi şi nitraţi şi alte mizerii din 
haznalele care nu sunt ecologice în  zonă. 
      A treia problemă pe care o ridic – Compania de Apă să presteze o lucrare să 
introducă o conductă pentru evacuarea apei de pe str. Aleea II Odesa, în contextul în 
care iarna când se topeşte apa şi vara când  sunt ploi torenţiale, această stradă devine 
deja ca o mare.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vis a vis de reţeaua de gaze, cu toţii ne dorim ca nu numai gazele, toate utilităţile 
de pe străzile din municipiul Craiova să fie introuse. Este clar că aceste străzi sunt 
extrem de multe în municipiul Craiova, au fost evidate şi atunci când această reţea 
de gaze era în administrarea statului şi acum. Să sperăm că au interes, pentru că 
numai interesul financiar primează la societăţile private să introducă această reţea de 
gaze în zonă, iar cu privire la canalizare, odată început masterplanul pe apă, ar 
trebui să vedem dacă şi această zonă este prinsă în totalitate pentru că  Romanescu o 
mare parte este prinsă pe masterplanul de apă şi canalizare, investiţia fiind 
aproximativ 45 milioane de euro în  Craiova şi sper să înceapă în primăvara acestui 
an, pentru că din câte am înţeles, acest proiect a fost aprobat la începutul anului 
trecut la nivelul Comisiei Europene, a fost depus direct la Comisia Europeană, a fost 
aprobat şi aşteptăm să ni se prezinte contractul de finanţare pentru a fi semnat şi 
pentru a începe licitaţia.  
 
 



  

     Dl. Vasile Marian: 
     În ultimul timp am fost sesizat din ce în ce mai des de către cetăţeni care au 
nemulţumiri mai mult sau mai puţin  fondate cu privire la activitatea Companiei de 
Apă. Am să vă supun atenţiei trei probleme, pentru primele două solicit răspuns în 
scris. Prima problemă se referă la modul de facturare al Companiei de Apă unde la 
descrierea produselor sau a serviciilor, sunt trei cuvinte: apă, canal şi respectiv, 
pluvial. Acest pluvial probabil că reprezintă un produs sau un serviciu. Dacă 
reprezintă un produs şi se referă la apa de ploaie, el are şi TVA. Vreau să ni se 
explice cum se aplică TVA la apa de ploaie, paote se aplică şi la grindină sau la 
fulgere, sau este un serviciu şi anume de colectare a apei de ploaie. De asemenea, 
doresc să fiu informat în scris pentru a le explica cetăţenilor, la rândul meu, cum se 
face această calculaţie. Dacă  cei de la Compania de Apă iau în calcul suprafaţa 
acoperişului proprietăţii, pentru că sunt cetăţeni care susţin că, deşi au o proprietate 
mai mică plătesc mai mult decât cei care au o proprietate cu un acoperiş mai mare. 
Dacă se ia în considerare cantitatea de precipitaţii. Există cetăţeni care susţin că în 
lunile în care nu au fost precipitaţii, au plătit mai mult decât în lunile în care au fost 
precipitaţii mai mari.  Doresc un răspuns în scris pentru acest mod de facturare.   
     A doua problemă pentru care din nou, solicit răspuns în scris,  se referă la 
refacerea sistemului rutier şi pietonal afectat de lucrările de racord, canal şi apă, mai 
exact la condiţiile şi criteriile de acreditare a firmelor abilitate să facă acest lucru 
pentru că ştim că sunt nişte firme acreditate să facă acest lucru, iar toţi participanţii 
la trafic din oraşul nostru, sesizează zilnic tranşee, denivelări, întrâzieri între 
momentul în care se astupă respectiva groapă până în momentul în care se toarnă 
covorul asfaltic şi vreau un răspuns în scris detaliat  despre condiţiile de acreditare 
ale acestor firme, dacă  sunt analizaţi parametrii economici sau tehnici, pentru că o 
firmă cu doi muncitori şi o lopată închiriată, vă spun că nu poate să facă o luicrare 
bună pentru că observăm foarte des şi acele lucrări care sunt reabilitate aparent 
perfect, iar după un anumit timp, asfaltul se lasă.  Asta înseamnă că tehnic nu au fost 
corect executate aceste lucrări. 
     A treia problemă se referă tot la Compania de Apă. Acum aproximativ patru 
săptămâni, un cetăţean de pe str. Macedonski a avut o avarie, a sunat la Compania 
de Apă la orele 6,30 dimineaţa, pe la orele 9 a reuşit să vină o maşină de intervenţii. 
Cetăţenii nemulţumiţi că timp de trei ore s-a scurs o cantitate de apă pe care ei o vor 
plăti că au apometre, i-au certat oarecum pe cei de la intervenţie, iar  aceştia au 
răspuns, cerându-şi scuze că în Craiova nu există decât o singură maşină de  
intervenţie care mai pierde dimineaţa şi o oră sau două  pentru colectarea apelor 
pentru proba de laborator.  Vreau un răspuns în scris câte maşini sunt, ce plan există 
pentru viitor de îmbunătăţire a acestor servicii de către Compania de Apă.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     O să primiţi răspunsul scris, sunt şi eu curios să văd ce răspuns primiţi pe fiecare 
aspect în parte. Nu cred că domnii colegi de aici din dreapta care zâmbesc, îşi aduc 
aminte că această Companie de Apă este operator regional, nici măcar judeţean, 
deci are o arie mult mai mare de intervenţie, iar probele de apă se fac în toate 



  

localităţile pe care  le-au arondat şi localităţile, repet, nu sunt numai cele din judeţul 
Dolj.   
     Dl. Preşedinte: 
     Am şi eu o problemă şi aş vrea răspuns în scris. Strada Sergent Constantin 
Popescu, posibilă rezumare a circulaţiei la un singur sens. Este foarte aglomerată 
strada şi foarte îngustă şi cred că este oportun să fie un singur sens de circulaţie.       
      
 
 
 
      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 27.01.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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