
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  ORDINARE DIN DATA DE  24.02.2011 

 
 
 

  
 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, 2 consilieri absenţi motivat: dl. Mincu, dl. Radu Marin 
Traian. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
    Potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare şi Legii nr. 
215/2001 supun atenţiei dvs. controlul de legalitate şi procesele-verbale ale 
şedinţelor desfăşurate în lunile ianuarie şi februarie, respectiv şedinţa ordinară din 
data de 27 ianuarie 2011,  şedinţele extraordinare din data de 31.01.2011, 04 
februarie 2011 şi 10 februarie 2011 şi controlul de legalitate aferent acestor şedinţe. 
Sunt adoptate un număr de 30 de hotărâri în şedinţele extraordinare şi ordinară. La 
aceste hotărâri avem o singură hotărâre fără control de legalitate, cea cu privire la 
organigrama şi statul de funcţiial municipiului Craiova pentru Primăria Craiova,  şi 
un control de nelegalitate cu privire la organigrama şi statul de funcţii al Poliţiei 
Locale. Întrucât urmează a vă supune la vot referatele de legalitate cât şi procesele-
verbale, supun aprobării dvs. procesele-verbale şi vă propun aprobarea amânarii 
controlului de legalitate pentru Poliţia Comunitară dat fiind faptul că ea se 
coroborează cu organigrama autorităţii locale, respectiv a primăriei Craiova pentru 
care noi nu avem la această dată controlul de legalitate. Supun aprobării dvs. 
procesele-verbale, mai puţin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
45 ce vizează Poliţia Locală până la primirea controlului de legalitate referitor la 
aparatul de specialitate, întrucât cele două organigrame se coroborează. Supun la vot 
procesele-verbale ale acestor patru şedinţe şi toate celelalte hotărâri. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.    
     Invit pe dl. Consilier Marinescu Nicolae să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 4032/18.02.2011, 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 24.02.2011, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 



  

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul al II lea al anului 2010. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale Craiova, pentru anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public 
de Salubritate Craiova, în societate comercială cu răspundere limitată, cu asociat 
unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, sub 
denumirea  S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu 
răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv S.C. “SALUBRITATE 
CRAIOVA” S.R.L. şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de  administrare, al dl. Şerban 
Gabriel Costel, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare, al dl. Sirop 
Flavius Adrian, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2011. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2011. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2011. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2011. 



  

17. Proiect de hotărâre privind organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2011. 

18. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova, a patrimoniului Poliţiei Comunitare Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului 
la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi Filarmonica “Oltenia” 
Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului abonamentului pentru persoane cu 
handicap grav şi accentuat aferent transportului urban de călători, efectuat de 
Regia Autonomă de Transport Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a 
preţului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, pentru municipiul 
Craiova. 

22. 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 martie 2011. 

23. 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 ianuarie 2010. 

24. 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 ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.38983/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craioiva şi dr. 
Enculescu Magdalena Georgeta, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Olteţ, nr.5. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având 
ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.  

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect spaţii comerciale situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Partidul 
Conservator Filiala Dolj, ce are ca obiect spaţiul situat în str. Simion Bărnuţiu, 
nr.36. 

29. 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. 



  

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Răducu Ion 
Daniel, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T3, sc.5, ap.5. 

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe, 
proprietatea municipiului Craiova şi aflate în administrarea Consiliului Local al 
Muncipiului Craiova şi a Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
chioşc  care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  situat în Parcul 
Nicolae Romanescu. 

33. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor 
suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în Târgul de Săptămână 1 Mai. 

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a spaţiilor 
comerciale care aparţin domeniului public  al municipiului Craiova, situate în 
clădirile C 2 şi C4 din Piaţa Craioviţa Nouă – Big. 

35. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii,  a unui 
teren, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dr. 
Nicolae Ionescu Siseşti, nr.3. 

36. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 22 Decembrie 1989 –
zona Piaţă Agroalimentară. 

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat la vest de imobilul din str. 
Lămâiţei, nr.21. 

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr. 17. 

39. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Unirii, nr. 58. 

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat la est de proprietatea din b-dul 
1 Mai, nr. 64B. 

41. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Deva, nr. 29. 

42. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat la sud de proprietatea din str. 
Caracal, nr. 117E. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, la sud de imobilul din în str. Făgăraş, nr.41 A. 

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

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



  

46. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vârţ”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
„Înlocuire conductă – staţia Bordei din Municipiul Craiova”. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
„Realizare sens giratoriu la intersecţia străzilor Libertăţii, Madona Dudu şi 
Bibescu din municipiul Craiova”. 

50. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
“Alimentare cu apă potabilă str. Fermierului şi alei” din municipiul Craiova. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare termică la Şcoala nr.24 Sf. Gheorghe – 
str. Brazda lui Novac, nr.87 Craiova”. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2009 referitoare la achiziţionarea (cumpărarea) 
unor terenuri intravilane, situate în  str. Drumul Apelor, amplasament fosta 
colonie de cazare şi gospodărie anexă şi str. Motru, nr.1, Amplasament Colonie 
de Cazare. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2009 referitoare la aprobarea contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii. 

54. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.372/2009 şi nr.373/2009 referitoare la scoaterea la 
licitaţie, în vederea închirierii, a unor terenuri care aparţin domeniului public al 
municipiul Craiova, situate în Piaţa Dezrobirii şi Piaţa Brestei, în vederea 
amplasării unor spaţii comerciale cu caracter provizoriu. 

55. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.15/2010 referitoare la achiziţionarea imobilului, situat în municipiul 
Craiova, str. Lunca Jiului, nr.10. 

56. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin pierderea calităţii de membru 
al Partidului Social Democrat, a mandatului de consilier din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, al dlui. Iordache Sorin. 

57. Întrebări şi interpelări. 
 

Constatăm că şedinţa este statutară. Vă consult dacă socotiţi necesar să citesc 
toate punctele acum de la ordinea de zi, sau, pentru că vă sunt cunoscute aprobăm 
ordinea de zi şi apoi vom prezenta fiecare punct astfel ca cei care urmăresc şedinţa 
să poată şti la momentul respectiv despre ce se discută. Cine este pentru aprobarea 
ordinei de zi în bloc? Votat cu unanimitate de voturi. 

Trecem la desfăşurarea şedinţei noastre. 
                                                                                                        



  

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul al II lea al anului 2010. 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2011. 
 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Badea: 
         Dl. Viceprimar, dvs. aţi fost principalul artizan al înfiinţării acestor societăţi 

comerciale la „Pieţe şi Târguri” şi la Salubritate şi noi am fost de acord cu dvs., 
inclusiv eu. Am fost de acord pentru că dvs. ne-aţi dat ca motive pentru înfiinţarea 
acestor societăţi comerciale, motive întemeiate, dar, din punctul meu de vedere, 
motivul care ţinea de profit la aceste două societăţi comerciale, nu este îndreptăţit la 
momentul actual prin proiectul de venituri şi cheltuieli pe care îl au cele două 
societăţi comerciale, pentru că la o analiză economică rapidă, am văzut că pe S.C. 
Târguri şi Pieţe dumnealor şi-au proiectat un profit pe anul 2011 de 1,2%, iar la S.C. 
Salubritate de 2,14%.  Mi se pare un profit prea mic având în vedere că unul dintre 
motivele pentru care am schimbat modul de organizare în societate comercială a fost 
acela al profitului. Noi vom vota împotrivă pentru a trage un semnal de alarmă că 
unul dintre motivele care au stat la baza înfiinţării acestor societăţi comerciale, nu se 
regăseşte în momentul actual în profitul pe care şi l-au proiectat măcar.   

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Dvs., aşa cum ştie toată lumea, sunteţi om de afaceri şi sunteţi şi liberal, drept 

urmare aveţi toate premizele să vorbiţi în cunoştinţă de cauză şi despre profit şi 
despre investiţii, şi despre ceea ce înseamnă coeficient de eficientizare, şi despre 
ceea ce înseamnă cifră de afaceri. V-aţi oprit doar la profit. Nu v-aţi uitat şi pe cifra 
de afaceri. Nu este nici o problemă. Fiecare aduce ceea ce crede că este oportun. Şi 
nu v-aţi uitat nici la investiţii. Este la latitudinea noastră să stabilim dacă vrem un 
profit mai mare şi investiţii mai puţine, dacă vrem o cifră de afaceri mai mare şi taxe 
mai mari, este la latitudinea noastră dacă acel coeficient de eficientizare îl reglăm în 
raport cu numărul de investiţii sau în raport cu profitul.  După cum aţi observat, la 
această societate comercială alegerea mea, eu am propus acest proiect aşa cum 
corect aţi spus dvs., este ca „Să dăm Cezarului ce este al cezarului”, iar această 
societate comercială are drept scop realizarea unor pieţe funcţionale  şi desfăşurarea 
unei activităţi corecte în nişte pieţe funcţionale. Avem nişte investiţii extrem de 
importante în aceste pieţe care sunt prevăzute şi care practic sunt susţinute 100% din 
profitul pe care, eventual, l-ar fi obţinut această societate comercială, şi am preferat, 
să zic aşa, să diminuăm acest profit şi să mergem pe investiţii, pentru că primul 
profit pe care l-am putea avea, am considerat eu, este acela de a avea nişte pieţe la 
standarde europene, aşa cum ne place nouă să spunem. Primul profit pe care l-am 
văzut eu la această societate comercială  S.C. Pieşe şi Târguri, este acela de a investi 
cât mai mult din banii obţinuţi, în interesul cetăţenilor. Vreau să vă mai spun ceva. 



  

Acelaşi lucru vreau să-l facem şi la Serviciul Public de Salubritate. La momentul 
acesta eu consider că au profit mare în raport cu cât ne dorim noi să se extindă.  Cu 
siguranţă că vom discuta în perioada următoare la Salubritate despre maşini de 
colectare selectivă a deşeurilor. Vrem profit mare şi investiţii mari, asta înseamnă să 
mărim preţul la gunoi, asta înseamnă că nimeni nu este de acord cu mărirea preţului 
la gunoi, rezultatul este că nu facem nimic.  Ori maximizăm profitul şi nu investim, 
ori maximizăm profitul, investim, dar luăm mai  mulţi bani de la contribuabili, de la 
cei care plătesc gunoiul, adică de la toţi craiovenii, ori nu facem nimic, nici nu 
mărim preţurile, nici nu investim  şi în felul ăsta ne creşte profitul. Eu am ales 
varianta în care să avem un profit mic pentru cele două societăţi care sunt 
proprietatea noastră pentru care suntem asociaţi unici şi asociaţi majoritari la 
cealaltă şi să investim cât mai mulţi bani din banii pe care îi obţinem şi, eventual ar 
reprezenta profitul. Acesta este motivul pentru care am solicitat să aibă un profit cât 
mai mic. La un moment dat o să vin şi cu alte propuneri legate de  consolidarea 
acestor două societăţi comerciale, pentru că noi suntem şi mamă şi tată pentru cele 
două societăţi comerciale. Vrem să facem două societăţi puternice, poate la un 
moment dat societatea aceasta comercială de salubritate poate va deveni operator şi 
în alte părţi dacă vom considera că este eficientă, să scoatem cât mai mulţi bani şi în 
felul acesta să o dotăm şi mai bine. Vă mulţumesc. 

          Dl. Magla: 
          Eu am o observaţie adiacentă programului de investiţii şi anume aş solicita să se 

reanalizeze posibilitatea realizării unei pieţe, în opinia mea, pe undeva pe la zona de 
convergenţă între Rovine şi Lăpuş şi astfel, în aceste condiţii, dacă datele vor fi 
favorabile acestui proiect, la semestru, când vom putea reanaliza din nou programul 
de investiţii, să introducem şi o astfel de nouă investiţie. Vă mulţumesc. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Legat de această piaţă, eu zic că am făcut primii paşi dinspre centru spre Lăpuş, 

în sensul că un proiect de investiţii este acela de realizare a unei pieţe civilizate în 
Rovine, al Vinalcool, unde era piaţa anterioară, iar în faza a doua în iunie când vom 
executa o primă modificare a bugetului, pe toate palierele sale, nu numai ceea ce 
înseamnă partea de  rectificări curente la trimestru, vom putea vorbi şi de o 
asemenea piaţă. Singurul impediment, iar până atunci sperăm să-l depăşim, este 
legat de teren. Dacă vom găsi un teren, poate că vom grăbi un pic lucrurile în a duce 
o piaţă spre Lăpuş, Lăpuş-Argeş.  

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

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2011, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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



  

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

pentru anul 2011, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  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 23 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Badea: 
          În urma analizei economice pe care am făcut-o la RAT, s-a realizat  un profit de 

0,24%. Din punctul nostru de vedere, este insignifiant acest profit. De aceea noi cei 
de la PNL vom vota împotrivă. 

           Dl. Viceprimar Dincă: 
           Mă uit la colegii social democraţi de aici şi nu ştiu dacă răspunsul meu n-o să le 

convină foarte tare. Şi eu şi dl. Badea avem valenţe liberale. Toate regiile, toate 
societăţile comerciale făcute de o autoritate publică,  privesc un interes public, iar 
interesul nostru atunci când administrăm o asemenea regie, este acela de a sluji unui 
scop public. Această regie a fost creată tocmai pentru a conferi transport în comun 
tuturor craiovenilor. Atunci când am spus că venim cu un profit mic, dar cu 
investiţii multe, aţi votat. Data trecută, când a fost vorba de buget. Da, profitul este 
mic în dublu scop. O dată pentru a utiliza la maximum veniturile acestor regii, şi 
servicii, şi societăţi comerciale, în investiţii, şi am spus că RAT-ul va beneficia de 
20 autobuze noi anul acesta. Cu siguranţă că la o societate comercială privată, atunci 
când o mare parte din sumele care ar trebui înregistrate ca profit, sunt investite, eel 
nu se mai găsesc la contul de profit, aşa încât  nu este nimic spectaculos, iar partea 
finală, dacă am fi vrut să obţinem şi un profit mai mare, ar fi trebuit să facem 
valoarea biletelor şi mai mare, ceea ce nu sunt de acord cu acest lucru sub nici o 
formă. Oricum, consider că este la o valoare  maximă de suportabilitate. La fel de 
bine îmi aduc aminte că în momentul în care am propus majorarea biletelor, dvs. aţi 



  

fost de acord. Cifra de afaceri se realizează din vinderea biletelor şi a 
abonamentelor. Necrescând cifra de afaceri, nu poate să crească profitul. Atunci 
când v-am propus reducerea cheltuielilor, nu aţi fost de acord, când v-am propus 
reducerea personalului. Nescăzând cheltuielile şi menţinându-se la acelaşi nivel, nu 
avem de unde să creştem profitul. Făcând investiţii mai mari, în speţă achiziţionarea 
a 20 de autobuze, nu avem cum să creştem profitul. Nu este nimic spectaculos şi 
nimic în neregulă. Din punctul meu de vedere, cred că în a obţine un profit pe care 
să-l încaseze Consiliul Local şi să-l facă venit la buget, şi în a utila şi Piaţa şi 
Salubritatea şi RAT-ul, cu utilajele de care au nevoie şi cu maşinile de care au 
nevoie, eu cred că cea de-a doua variantă este cea corectă. Vă mulţumesc. 

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

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pentru anul 2011, conform anexei 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 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Termoficare 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 

Termoficare Craiova, pentru anul 2011, conform anexei 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.  
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, pe anul 2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
 



  

          Dl. Badea: 
          Vă mulţumesc pentru fixarea cunoştinţelor. A fost interesantă remarca dvs. Noi 

nu votăm împotrivă sau nu am votat împotrivă pe cele trei proiecte, doar din dorinţa  
de a vota. Avem o altă viziune. Noi considerăm că putem să dăm un profit mai mare 
cu investiţii, chiar dacă sunt foarte mari aceste investitii. Asta este viziunea noastră 
şi credem că suntem în stare să facem acest lucru. Dacă alţii nu cred în acest lucru, 
este treaba dânşilor. Cum, de altfel, nu suntem împotrivă în a vota de exemplu 
bugetul actual de venituri şi cheltuieli de la RAADPFL, pentru că dl. Director în 
speţă, conducătorul instituţiei, şi-a bugetat un 6% câştig acolo în urma analizei pe 
care am făcut-o noi şi demonstrăm că nu suntem împotrivă, de aceea vom vota 
pentru acest proiect. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
           Eu v-aş fi recunoscător dvs. şi partidului dvs. dacă ne-aţi da această soluţie 

miraculoasă  tuturor, doar eu v-aş fi recunoscător, nu ştiu ce vor ceilalţi, să ne 
spuneţi, menţinând aceeaşi cifră de afaceri, menţinând aceleaşi cheltuieli şi făcând 
investiţii mai mari, daţi-ne acea soluţie economică în care putem să obţinem profit 
mai mare. Întrebarea este cum. Eu sunt dispus să fac cum spuneţi dvs. şi la 
următoarea şedinţă să solicit o nouă rectificare. Repet, menţinând aceeaşi valoare a 
încasărilor, menţinând aceeaşi valoare a cheltuielilor, pentru că aţi votat tot timpul 
împotriva reducerii cheltuielilor şi menţinând aceleaşi investiţii pe care le-aţi votat 
data trecută, cum obţin un profit mai mare.   

          Dl. Badea: 
          O să vă răspund la această întrebare câteva puncte mai târziu.  Reţineţi că vă 

răspund, dar mai târziu cu câteva puncte.   
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Să reţin că dvs. doar vreţi, deocamdată nu ne daţi soluţia, este secret.  
          Dl. Preşedinte:  
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2011, conform anexei 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 
Autonome 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.  
 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale Craiova, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale 
Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 8.188,00 mii lei, conform anexei 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2011. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Poliţia 
Locală Craiova 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 rectificarea  bugetului general consolidat 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 rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, 

la valoarea de 730.920,00 mii lei, 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.  

 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public de Salubritate Craiova, în societate comercială cu răspundere 
limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, sub denumirea  S.C. “SALUBRITATE 
CRAIOVA” S.R.L. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea la temeiul legal 

faţă de comentariile din comisia juridică, alin. 3 pe simetria actului, deşi nu este 
motivată legal. Anchiesăm la motivarea cu alin. 3.  

          Dl. Badea: 
          Mă refer la punctele 9 şi 10 care vizează cele două societăţi nou înfiinţate, Pieţe 
şi Târguri şi salubritatea. Unul dintre motivele care au stat la baza înfiinţării acestor 
societăţi comerciale, a fost faptul că nu se mai pot plăti salariile datorită celor două 
legi 284 şi 285. În momentul actual noi schimbăm, modificăm.  Unul dintre aceste 
motive care au stat la baza înfiinţării nu este confirmat în realitate.  Atunci când s-au 



  

înfiinţat aceste societăţi ni s-au dat nişte argumente în favoarea înfiinţării lor. Este al 
doilea motiv care nu confirmă acele argumente.  Noi asta vrem să spunem că nu 
sunt confirmate în realitate argumentele care ne-au fost date nouă. Vom vota 
împotrivă.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea temeiului legal al Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 22/2011, prin eliminarea din preambul a 
prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice şi Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 
a personalului plătit din fonduri publice. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Resurse Umane şi  S.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
3 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă, Predescu). 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectiv S.C. 
“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L. şi Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local 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 temeiului legal al Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 24/2011, prin eliminarea din preambul a 
prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice şi Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 
a personalului plătit din fonduri publice. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico - Financiară, Serviciul 
Resurse Umane 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 22 voturi pentru şi 
3 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă, Predescu). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de  administrare, al 
dl. Şerban Gabriel Costel, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. 



  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În formele modificate şi 

prezentate la ultimele comisii şi multiplicate pentru ceilalţi.  
          Dl. Badea: 
          Eu tot am o problemă cu aceste societăţi comerciale unde acum vom numi 

administratori respectiv directori generali. Pentru că aşa cum am făcut-o încă din 
şedinţa trecută când am anunţat că nu ar fi posibil să pui administrator pentru că nu 
poate să aibă salariu decât 1% din salariul directorului, ieri, în cadrul comisiei 
juridice, adică în ceasul al treisprezecelea ni s-a dat forma finală pe care executivul a 
adoptat-o, aceea că în loc de administrator se va trece director general, iar în locul 
directorului se va trece director executiv. Această transformare dă posibilitatea la 
încă doi colegi ai d-lui Dincă Marinică să fie plătiţi conform grilei de salarizare a 
viceprimarului. Cel puţin aşa am înţeles de la d-na secretar. Dacă mă înşel, să-mi 
spună dânsa, dacă nu, nu este nici o problemă.  Eu am să accept să-mi cer scuze. De 
aceea, noi vom vota împotrivă. 

          D-na Secretar: 
          N-aţi înţeles exact sensul acestor două noţiuni. Suntem pe temeiul unor societăţi 

comerciale, deci administratorul poate fi şi director general. Una este calitatea de 
administrator, alta este calitatea de director general. Prin noua formă a contractului 
pe care v-am prezentat-o, am spus aşa: administrator va fi şi directorul general al 
acestei noi societăţi, ceea ce dvs. aveţi capacitatea legală să hotărâţi. Ca atare, una 
este administratorul de care am comentat şi luna trecută şi alta este directorul 
general pe care vi-l propunem cu acest cumul de activităţi care presupun 
responsabilităţile pe care le aveţi, indicii pe care îi evaluaţi la sfârşitul anului şi toţi 
indicatorii de performanţă. Din acest motiv aveţi şi la organigrama celorlalte 
administratorul, care este egal cu directorul general şi toată cealaltă structură 
funcţională, cea existentă şi pe care dvs. aţi fost de acord să nu o modificăm cu 
nimic. 

          Dl. Badea: 
         Noi am făcut propunerea încă din şedinţa trecută. De ce nu a preluat prerogativele 

administratorului, directorul executiv, cum l-am trecut noi acum. De ce a fost nevoie 
să mai înfiinţăm încă un post pentru care să mai plătim încă o sumă la nivelul de 
salarizare al grilei viceprimarului. Aceasta este o întrebare. Nu pot să-mi pun 
această întrebare? Să ştiţi că această întrebare nu mi-o pun numai eu, şi-o pun foarte 
mulţi dintre craiovenii care ne urmăresc.  De ce trebuia neapărat să mai înfiinţăm 
încă un post de administrator şi să-i mai plătim încă un salariu de 50-60 milioane.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În cea mai mare parte, răspunsul acesta ar fi trebuit să-l dea fiecare consilier 

local, inclusiv dvs., pentru că aţi votat acest proiect.  Legea 31/1990 obligă ca 
printre organele sale de conducere o societate comercială să aibă şi un administrator 
fără de care nu s-ar constitui societatea. Drept urmare, atunci când aţi votat această 
societate comercială, aţi votat şi un administrator. De ce acest administrator ar trebui 
să aibă şi funcţia de director general?  Cum aţi văzut, acel contract de mandat are 
extrem de multe obligaţii, are nişte coeficienţi pe care trebuie să-i atingă, nişte ţinte, 



  

nişte target-uri. Eu am acum şansa să vorbesc cu dvs. fiind un manager şi cred că 
sunteţi şi administrator la unele societăţi comerciale pe care le aveţi ca şi proprietar, 
drept urmare, întrebările astea cred că sunt puse doar să mă antreneze, să vadă  dacă 
cunosc Legea nr. 31/1990. De ce director general? Pentru că am văzut că de vreo 5 
ani – de vreo 2,5 ani conduceţi şi dvs. Consiliul Judeţean, aveţi un vicepreşedinte pe 
probleme economice acolo -  de vreo 5 ani Consiliul Judeţean are o asemenea 
societate comercială care progresează din ce în ce  mai bine şi care a făcut acelaşi 
lucru şi ar fi trebuit să ne fi întrebat de atunci de ce ei fac şi noi nu. Suntem noi 
retrograzi? Nu cred. Mai ales că cei mai mulţi de aici suntem liberali, nu? Directorul 
general este şi administrator. Au şi director tehnic, au şi  director de execuţie, au şi 
director economic, au tot ce trebuie.  Se numeşte S.C. Parc Industrial SA. N-au fost 
atât de puţin îndrăzneţi ca noi să facă doar SRL-uri.  Au făcut SA. Mai au şi alte 
societăţi comerciale SA-uri care funcţionează extrem de bine, au şi  SRL-auri care 
funcţionează extrem de bine şi nu le au de trei ani sau de cinci ani, pe unele le au de 
şapte ani, pe unele le au de opt ani, pe unele le au de nouă ani, unele dintre ele din 
păcate, erau în situaţie de faliment şi au fuzionat între ele şi au crezut de cuviinţă să 
facă aceste fuziuni pentru a le salva. Foarte bine, se comportă ca nişte administratori 
buni şi foarte buni. Drept urmare, noi aici trebuie să fim la rubrica întrebări şi 
interpelări la fiecare proiect, este în regulă, trebuie să le explicăm craiovenilor, 
trebuie să ne punem întrebări. Eu vă spun că Legea 31/1990 ne obligă să punem un 
administrator. Noi în şedinţa anterioară – şi-mi aduc foarte bine aminte că dl. Badea 
a votat – am stabilit că cel care este administrator va primi un contract de mandat pe 
patru ani căruia i se vor stabili foarte amănunţit toate obligaţiile pe care le are şi 
toate ţintele pe care le are, drept urmare i-am pus toate obligaţiile şi economice şi de 
structură în acel contract şi drept urmare, trebuia să-i dăm şi atribuţiile necesare 
pentru a le duce la îndeplinire, de aceea l-am făcut director general. Bineînţeles că 
este foarte populară chestia că am mai creat un loc de muncă, drept urmare s-au mai 
pierdut nişte bani. Prin crearea acestei societăţi comerciale, am creta un loc de 
muncă de director, dar încă 150 de care putea să vorbească orice coleg astăzi, prin 
această organigramă  pe care o vărm astăzi, deci am creat 151 locuri de muncă, nu 1. 
Şi acesta este un motiv pentru care se reduce profitul pentru că în felul acesta 
crescând cheltuielile cu încă 151 locuri de muncă, profitul este un pic mai mic. Am 
ales această variantă pentru a crea mai multe locuri de muncă şi pentru a avea un 
profit mai mic, acesta este scopul nostru aici, interesul public, iar vis a vis de chestia 
punctuală de ce am mai făcut un loc de muncă pentru că este o sumă mare, este un 
salariu mare, mai aveam directori. Tocmai pentru aceasta. I-am dat foarte  multe 
atribuţii, i-am pus foarte multe ţinte şi, drept urmare, trebuia să-i dăm şi pârghiile 
necesare pentru a le duce la îndeplinire. În cadrul societăţilor comerciale sunt două 
variante: ai un administrator  şi ai şi un director. Administratorul în unele societăţi 
comerciale, este de decor. În alte societăţi comerciale unde are calitatea de director, 
are totul în mână.  Eu am ales cea de-a doua variantă. Potrivit Legii 31, 
administrator poate să fie şi directorul general şi directorul şi directorul executiv. Eu 
am ales această variantă şi v-am şi explicat de ce. 

 



  

          Dl. Badea: 
          Argumentele pe care mi le-a dat dl. Viceprimar, din punctul meu de vedere, nu 

sunt argumentate. Îi lăsăm pe consilieri şi pe craioveni să vadă cine are dreptate sau 
nu. Din punctul meu de vedere, în continuare, spun că nu era necesară înfiinţarea 
acestui post de administrator egal director general, pentru că sunt deja doi directori 
în instituţia respectivă. Unul putea să preia atribuţiile administratorului. Ceea ce ne 
dă dânsul ca explicaţii, din punctul meu de vedere nu este argumentat pentru că până 
ieri la ora 15 în cadrul Comisiei juridice aveau o altă formă de organizare, cu 
administrator, iar raportul era întocmit cu plata către acest administrator de 1% din 
salariul directorului. Forma pe care dânsul a găsit-o în ultimele ore confirmă ceea ce 
eu spun, aceea că se dă satisfacţie acestor oameni. Să judece craiovenii cine greşeşte 
şi cine are dreptate.   

          D-ra  Predescu: 
          Întrebarea mea era legată de faptul dacă  se menţin în continuare amendamentele 

însuşite ieri la comisia juridică cu privire la clauzele contractuale în privinţa 
denunţării unilaterale. 

          D-na Secretar: 
          Este completat în forma în care s-a modificat. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în asnamblu. Cine este pentru?                        

Art.1. Se aprobă contractul de administrare al domnului Şerban Gabriel-Costel, 
administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., cu sediul în municipiul 
Craiova, str.  Calea  Bucureşti,  nr. 51,  identificată în registrul comerţului cu 
nr. de ordine J16/181/08.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare 
nr.28001235/08.02.2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Craiova, sa semneze contractul de 
administrare prevazut la art. 1 . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. si domnul 
Şerban Gabriel-Costel, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare, al 
dl. Sirop Flavius Adrian, administrator al S.C. Salubritate Craiova 
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 contractul de administrare  al domnului Sirop Flavius Adrian, 
administrator al S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L., cu sediul în municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr. 129 A,  identificată în registrul comerţului cu 
numarul de ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare 
nr.27969145, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceste Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
administrare prevăzut la art. 1.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, SC Salubritate Craiova S.R.L. şi domnul Sirop 
Flavius Adrian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotârâri.   

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Badea: 
          Revin din nou la aceste societăţi. Mă uit pe organigramă şi văd că în momentul 

actual există 119 posturi. Înainte erau 116 din care ocupate erau 99, iar acum, după 
ce că erau ocupate doar 99, înfiinţăm încă 3 posturi. Asta ce înseamnă? Înseamnă că 
mărim organigrama. De ce, dacă oricum sunt neocupate acele 20 de posturi.  Din 
punctul meu de vedere nu este corect să preia această societate comercială cele 17 
posturi care nu au fost ocupate  încă din organigrama trecută. Am făcut această 
remarcă şi în cadrul comisiei juridice, l-am întrebat pe dl. Director de ce măreşte 
dacă deja are locuri disponibile şi mi-a dat nişte răspunsuri care pe mine nu m-au 
mulţumit. A încercat dl. Viceprimar să răspundă, dar poate răspunde pentru 
craioveni. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Eu am înţeles foarte bine şi cred că este cinstit să le spunem craiovenilor că există 

o campanie interioară în cadrul acestei uniuni social democrate şi că avem şi 
candidaţi, printre noi consilierii, pentru funcţia de primar. Este corect să spunem 
acest lucru. Legat de această organigramă, cred că ar trebui să spunem aşa. Avem 
119 posturi, avem dintre ele angajate mai puţin de 100. Acelaşi lucru l-am avut şi 
acum un an, poate chiar mai puţin. Trebuie să sunem că acum un an nu a existat nici 
o observaţie legată de acest lucru. S-a votat în unanimitate. Acum un an a fost în 
regulă, acum când avem mai puţini angajaţi, deşi avem în organigramă cu trei 
posturi mai mult, este o problemă. Haideţi să lămurim şi această problemă. Eu am 
insistat să nu se facă angajări pentru că eram într-o perioadă delicată şi încercam să 
maximizăm profitul de care vorbim la acest serviciu public de piaţă prin reducerea 
cheltuielilor care niciodată n-au fost votate de către colegii liberali, iar în momentul 
de faţă postul de director este vacant pentru că a fost dat afară disciplinar, postul de 



  

director economic este vacant pentru că a fost mutat ca director la o altă instituţie, 
postul de şef serviciu este vacant pentru că, „Dumnezeu să-l ierte”, s-a prăpădit 
acum o lună şi jumătate, posturi care trebuiesc ocupate, şi sunt posturi la execuţie, 
iar unele dintre ele vor trebui utilizate în perioada următoare, pentru că, aşa cum 
ştim, Poliţia Comunitară s-a transformat în poliţie locală şi n-o să mai poată 
îndeplini diferite atribuţii de care beneficia şi piaţa şi vor trebui puşi pe ceea ce 
înseamnă pază. Cu siguranţă că dacă vom mai avea o piaţă în Rovine şi în Lăpuş, ne 
vor trebui mai mulţi casieri, iar cele trei posturi în plus faţă de cele de anul trecut 
care au fost prinse în organigramă, două dintre ele privesc un serviciu la care 
trebuiesc persoane specializate pe care această instituţie nu le are şi care privesc 
fondurile europene, şi n-o să transform un post de casier sau un post de paznic, de 
care  am făcut vorbire unde va merge, într-unul de inspector de specialitate pentru 
fonduri europene. În nici un caz, n-are nici o logică. N-o să renunţ la postul de 
director economic sau la postul de director plin, sau la postul de şef de serviciu care 
acum sunt vacante, din motivele pe care vi le-am spus mai devreme. Discuţia va 
rămâne aceeaşi de ce să facem administratorul şi director general. Pentru că i-am dat 
toate atribuţiile, pentru că îi cerem foarte mult, şi pentru că este normal ca dându-i 
toate obligaţiile, să-i dăm şi ceva drepturi. Este de bun simţ. Cred că nimeni la o 
societate comercială când va avea atâtea ţinte şi atâtea target-uri să accepte să nu i se 
dea nici un leu. Şi nu dau nici o atribuţie în acest sens.  Te iau doar să atingi ţintele, 
dar mijloacele, instrumentele, nu ţi le dau.   Acesta este motivul. Bineînţeles că este 
frumos să aduci în discuţie aceste subiecte şi dezbateri, că este foarte plăcut să te 
vezi în cameră şi să susţii dezbaterea foarte tare.  Votul s-a dat pentru încheierea 
acestei societăţi, pentru realizarea acestei societăţi comerciale, pentru a avea 
administrator şi pentru a avea contract de mandat, luna trecută, votat în unanimitate. 
Acum întrebarea este de ce. Pentru că l-am votat. De ce l-am votat? Am avut 
explicaţiile la momentul ăla. Că acum considerăm că acele explicaţii care sunt nişte 
legi, nu ni se mai par nouă corecte, apreciem fiecare.  

          Dl. Badea: 
          Daţi-mi voie să nu împărtăşesc punctul dvs. de vedere. Cei care ne urmăresc vor 

gândi care are dreptate. Din punctul meu de vedere sunt 17 posturi libere pe vechea 
organigramă pe care noi le preluăm, ba, mai mult, înfiinţăm încă trei în plus. În 
momentul actual sunt 20 de posturi libere pe care noi le preluăm pe organigramă. Ce 
înseamnă asta? Înseamnă că putem să punem pe acele 20 de posturi pe cine vrem 
noi, de la ce partid vrem noi. Aşa interpretez eu. Acesta este punctul nostrul de 
vedere şi ne opunem. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Mă bucur, îmi doream să aveţi această observaţie. Dovada este că este nereală. 

Faptul că a trecut un an de zile şi acele 17 posturi au fost vacante şi până astăzi nu 
au fost ocupate de nimeni. Speculaţie. Timp de un an de zile, în martie anul trecut 
am votat organigrama, în februarie anul acesta votăm din nou organigrama, iar 
aceste posturi au fost vacante şi nu le-a ocupat nimeni. Nu s-a dat nici concurs, nu 
am avut în intenţie să le ocup.  De la organigrama de atunci până acum, trei posturi 
de conducere, cele mai importante, au fost vacantate şi nu s-a dat concurs – director, 



  

director economic, şef serviciu.  Abia acum am organizat pentru şef serviciu pentru 
că este o funcţie foarte aproape de execuţie.  Dar pentru celelalte două posturi 
importante, nu am luat oameni din afară şi cu atât mai mult pe celelalte de execuţie, 
de paznic, de casier, de femeie de serviciu, etc. Putem să speculăm cât vrem dar au 
trecut 365 zile în care nu s-a întâmplat acest lucru. 

          Dl. Badea: 
          Nu este corect ca director la societatea respectivă a fost un PSD-ist, adică dl. 

Călinoiu, pe care n-aţi putut să-l daţi afară până acum trei luni.  În ultimele trei luni 
aţi reuşit să vă puneţi directorul pe care îl doriţi dvs., respectiv administratorul pe 
care îl doriţi dvs. În momentul actual veţi avea pârghiile necesare ca să puteţi să 
angajaţi pe cine vreţi dvs., pentru că până acum nu puteaţi să angajaţi pe cine doreaţi 
dvs. deoarece era Călinoiu director, care era omul PSD-ului nu al dvs., deci nu 
încercaţi să-mi daţi argumente care nu sunt întemeiate.  Nu vreau să intru în 
contradicţie, doar de dragul de a intra în contradicţie. Intru în contradicţie pentru a le 
explica craiovenilor care este motivul principal pentru care nu s-au ocupat aceste 
posturi.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cele mai multe angajări de când sunt eu  viceprimar, la piaţă, le-am făcut cu dl. 

Călinoiu director plin. Dl. Călinoiu nu are trei luni de când nu mai este director şi 
cel care îndeplinea atribuţiile de director era directorul adjunct care este şi membru 
PDL şi care putea să facă toate angajările, avea toate atribuţiile pe care le vreţi. Eu 
înţeleg, repet, înţeleg, este precampanie electorală, aveţi o ţintă, aveţi un singur 
adversar, pentru că restul lumii, dacă încercaţi să vă contracaraţi cu ei, nu o să vă 
bage nimeni în seamă şi acea ţintă sunt eu. Vă înţeleg, o să vă dau răspunsuri cât se 
poate de corecte şi concrete şi încerc să mă apropii foarte mult de matematică, să vă 
dau foarte multe cifre exacte şi să vă spun că înţeleg perfect starea dvs. de spirit şi 
că o să fiu extrem de serios, de cuviincios, de atent la ceea ce răspund şi nu o să am 
nici un moment senzaţia că suntem în campanie electorală, chiar dacă poate unii 
dintre colegii mei o au.  

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. „Pieţe şi Târguri” 
Craiova S.R.L., pentru anul 2011, 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, Serviciul Resurse Umane 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 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 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 organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., pentru anul 2011, 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, Serviciul Resurse Umane 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 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă). 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. O singură corectură în 

organigramă, relaţiile cu publicul. Era greşit consemnată denumirea respectivei 
activităţi. În loc de relaţii publice – relaţii cu publicul.  

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de 

Transport Craiova, pentru anul 2011, 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, Serviciul Resurse Umane 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.  

 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale Regiei Autonome de Termoficare Craiova, pe anul 2011. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Este forma organigramei finale, 

deci după modificări, cu director tehnic, director economic şi comercial şi director 
general, pe care am însuşit-o în comisii.  

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de 

Termoficare Craiova, pentru anul 2011, 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, Serviciul Resurse Umane 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.  

 
17. Proiect de hotărâre privind organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrarea Domeniului Public şi Fond Locativ Craiova, pentru anul 
2011, 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, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonome 
de Administrarea Domeniului Public şi Fond Locativ Craiova 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 preluarea de către Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova, a patrimoniului Poliţiei Comunitare 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 preluarea, de către Poliţia Locală a Municipiului Craiova, a 

patrimoniului Poliţiei Comunitare Craiova, prevăzut în anexele nr.1 - 4 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Predarea-primirea patrimoniului prevazut la art.1, se va face pe bază de 
proces-verbal, în cel mult 90 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului nr.1332/2010 (1 ianuarie 2011). 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi 
Filarmonica “Oltenia” Craiova. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La comisii au fost propuşi d-ra 
Predescu pentru Filarmonică, dl. Albăstroiu pentru Ansamblul “Maria Tănase”, 
supleanţi Radu Marin Traian la Filarmonică şi  Mărgărit Dorin la Ansamblul “Maria 
Tănase”. Am completat formularul buletinului.  

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

          Dl. Preşedinte: 
          Am convenit în comisie cu toţii ca în comisiile de evaluare, consiliul local să fie 

reprezentat prin consilierul care este în consiliul de administraţie, considerând că 
este legitim, de aceea a fost mandatat să ştie despre ce este vorba.  

          D-na Secretar: 
          Sunteţi de acord să vă distribuim buletinele de vot, dvs. vă exercitaţi dreptul la 

vot, apoi comisia de validare vă prezintă rezultatul votului.  
          S-a supus la vot prin vot secret. In urma exercitării votului, dl. Preşedinte al 

comisiei de validare a dat citire procesului verbal intocmit in urma numărării 
voturilor. 
        Dl. Ţui: 
     Proces-verbal incheiat azi, 24.02.2011, cu ocazia aprobarii componenţei 
comisiilor de evaluare a managementului la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” şi 
Filarmonica „Oltenia”. 
     Dintr-un total de 27 consilieri, 2 absenti motivat. 
     25 voturi valabil exprimate, 25 voturi pentru, 0 voturi impotriva. Deci in 
unanimitate. Am incheiat prezentul proces-verbal. Semneaza membrii comisiei de 
validare. 
     Dl. Presedinte: 

          Supun la vot proiectul de hotarare in ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare a managementului la 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” şi Filarmonica „Oltenia”, 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, Serviciul Resurse Umane, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” şi Filarmonica „Oltenia” 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 preţului abonamentului pentru 

persoane cu handicap grav şi accentuat aferent transportului urban de 
călători, efectuat de Regia Autonomă de Transport Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Badea: 
         Ca o mică paranteză înainte de a vorbi pe acest proiect. Dl. Viceprimar, îmi pare 

rău că mă percepeţi în campanie electorală. Faptul că nu am aceeaşi părere cu dvs. 



  

vă consideră îndreptăţit să mă consideraţi în campanie electorală? Aşa ar trebui să 
consideraţi că  sunt în campanie electorală încă de la începutul mandatului pentru că 
nu numai cu dvs. nu sunt de acord. Au fost multe proiecte cu care nu am fost de 
acord  nici cu dl. Solomon. 

          Continuând pe acest proiect, în spatele acestui proiect frumos ambalat, stă de 
fapt, dorinţa executivului de a mări preţul la bilete şi abonamente de la 42 lei cu 
TVA la 90 lei cu TVA pentru această categorie de persoane cu handicap accentuat şi 
grav. Din punctul meu de vedere, este o creştere de 114% , nejustificat de mare. Ce 
să înţelegem  că creşterea de 0,24% pe care o face RAT-ul, o va face pe spatele 
acestor persoane cu handicap accentuat şi grav? Nu este admisibil să creşti de la 42 
la 90 lei preţul abonamentelor. Totodată RAT are obligaţia prin lege să pună la 
dispoziţia acestor persoane cu handicap accentuat şi grav mijloace de transport 
speciale pentru a-i transporta, sau  în cazul în care nu se poate, să le amenajeze pe 
cele pe care le are la dispoziţie, lucru pe care eu nu l-am observat. De aceea îi rog pe 
cei din executiv ori să retragă acest proiect de pe ordinea de zi pentru că este o 
creştere prea mare de 114% faţă de o categorie de oameni care şi aşa sunt bătuţi de 
soartă, sau, dacă nu, îi rog pe colegii mei consilieri, indiferent de partidul din care 
fac parte, să voteze contra acestui proiect pentru că este păcat să ne asociem  la acest 
proiect, contra acestor oameni care şi aşa sunt bătuţi de soartă.   

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Concluzia ar fi că pe aceste persoane cu handicap noi astăzi le jupuim, le dublăm 

abonamentul, nişte persoane amărâte, nişte persoane pe care le-a bătut Dumnezeu şi 
le batem şi noi astăzi. Mai devreme aţi reţinut că acea organigramă este făcută ca să 
mai angajăm un număr de persoane, deci este o presupunere, nu că este cineva de 
acord sau nu cu mine, eu am spus că acea presupunere sau că acea prezumpţie nu 
are de ce să stea în picioare pentru că a trecut un an şi am dovedit că nu avem un 
asemenea comportament, iar răspunsul corect este că proiectul de hotărâre nu 
priveşte acest lucru. Oamenii aceştia nu dau nici un leu. Legea ne obligă pe noi să 
subvenţionăm aceste abonamente. Ei nu dau nici un leu. Avem o lege specială care 
ne obligă să nu stabilim abonamente în mod preferenţial pentru pensionari, pentru 
handicapaţi, pentru elevi, pentru studenţi. Trebuie să le punem la toţi acelaşi preţ. Că 
vrem să subvenţionăm acele abonamente, este altceva. Acest abonament este achitat 
integral din bugetul local.  Valoarea acestui abonament este de 90 lei cum este orice 
abonament pe care îl cumpărăm astăzi de la tonetă pentru că aşa ne obligă legea, iar 
acest abonament a fost făcut în urmă cu aproximativ trei luni de zile.  Pur şi simplu 
noi nu am venit decât a pune acest proiect ca efect al legii, pentru că ne interzice să 
dăm abonamente cu valori preferenţiale. Pentru aceşti oameni nu produce nici un 
efect. Şi dacă era 1 leu, şi dacă era 10 lei, şi dacă este 90 lei, ei nu plătesc nici un 
leu. Drept urmare, nu avem nici un motiv să spunem că le creăm vreo sarcină, vreun 
prejudiciu. Acest abonament este de 90 lei, el trebuia să fie prevăzut în acea hotărâre 
pe care am dat-o, dar acolo a fost omisă acum trei luni de zile, şi în momentul de 
faţă este pus pe ordinea de zi tocmai pentru a fi foarte clar în raport cu legea care 
prevede că nu putem să punem abonamente preferenţial.   

 



  

          Dl. Badea: 
         Clarificările pe care dvs. mi le-aţi adus, sunt întemeiate, vă mulţumesc, vom vota 

pentru, în aceste condiţii. 
          D-ra Predescu: 
          Vroiam doar să spun că toate aceste clarificări nu ar mai fi fost necesare acum, în 
şedinţă publică, dacă raportul ar fi fost bine întocmit. Raportul are decât două 
paragrafe. Dacă toate aceste lucruri ar fi fost scrise în raport, nu mai era nevoie de 
toate aceste clarificări. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Am un mare of. Dacă ne-am uita în fiecare ordine de zi pe care o votăm, avem 

acolo un proiect pentru handicapaţi. În fiecare şedinţă că aşa ne impune legea. Nu le 
facem noi oamenilor ăstora un lucru bun sau rău, legea îi protejează şi ne obligă pe 
noi să avem o anumită atitudine faţă de ei. În fiecare şedinţă negreşit, avem un 
proiect  de acest tip prin care le aprobăm gratuităţile.  Noi acest proiect văzându-l 
timp de peste 28 de şedinţe sau 26 de şedinţe de consiliu local în care s-a pus acelaşi 
raport, şi abia astăzi venim cu întrebări şi spunem că este mai mult sau mai puţin 
coerent, nu ştiu ce să spun mai mult de atât că nu vreau să spun ca să nu fiu 
necuviincios. 

          Dl. Preşedinte: 
          Aş avea rugămintea să-mi permiteţi o mică observaţie şi mie la acest punct şi 

anume că roicare dintre noi, Doamne, fereşte!, şi din cei care se uită la televizor, în 
urma unui accident de automobil, am putea ajunge într-un scaun cu rotile. Nu ştiu 
dacă ar fi plăcut după chestia asta să auzi la televizor cum eşti făcut, nefericit, bătut 
de soartă. Oi fi, dar există formule mai adecvate de a fi alături de oamenii în nevoie, 
decât să tot vii acolo să jigneşti  în plus. Mă gândesc că ar fi bine să ne obişnuim şi 
noi în comentariile noastre, să fim cu toţii mai atenţi la semenii noştri.   

          Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru?        
Art.l.  Se aprobă preţul abonamentului pentru persoane cu handicap grav şi 

accentuat aferent transportului urban de călători, efectuat de Regia 
Autonomă de Transport Craiova, în cuantum de 72,58 lei, fără TVA. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.409/2007. 

Art.3. 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.  

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de 

canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, 
pentru 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.l. Se aprobă tariful pentru serviciul de canalizare şi preţul pentru serviciul de 

alimentare cu apă potabilă, în municipiul 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.17/2007 referitoare la aprobarea  
tarifelor pentru apă potabilă şi pentru servicii canalizare practicate în 
municipiul Craiova şi a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor 
racordaţi la aducţiunea Izvarna şi îşi încetează efectele în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 266/2010. 

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

22. 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 martie 2011. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         Acesta este proiectul care este în fiecare şedinţă de consiliu. Aţi auzit gratuităţi 

pentru însoţitori şi pentru persoanele cu handicap şi este în fiecare şedinţă de 
consiliu. Legea ne obligă.  

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

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 MARTIE 
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 februarie 
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.  
 

23. 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 ianuarie 
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 ianuarie 2011, în valoare de 2.982.368,74 
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.  
 

24. 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 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.  

 
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 

concesiune nr.38983/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craioiva şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta, având ca obiect spaţiul 
cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, 
str. Olteţ, nr.5. 

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 contractului de concesiune nr. 38983/2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craioiva şi dr. Enculescu 
Magdalena Georgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL 
ENCULESCU M S.R.L.,având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Olteţ, nr.5, până la data 
de 18.01.2012. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a  contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–



  

Financiară, dr. Enculescu Magdalena Georgeta vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii.  

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, având ca obiect 
terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, pe 
o perioadă de 5 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractelor prevăzute la art. 1, fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală 
având dreptul să dezafecteze terenul închiriat ocupat de investiţiile realizate 
şi să dispună aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a 
locatarului. 

Art.3. Preţul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, pentru anul 2011, se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
urmând a fi actualizat conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale la     contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, în formă modificată şi renegociată. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.232/2005, 376/2005, 484/2005, 
528/2005 şi 428/2010. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii comerciale situate în Piaţa Centrală 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 comerciale situate în Piaţa Centrală din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă modificarea obiectului contractelor de închiriere, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul 
majorării suprafeţelor de teren închiriate. 

Art.3. Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractelor prevăzute la art. 1, 
fără somaţie sau punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei 
judecătoreşti (pact comisoriu grad IV), autoritatea locală având dreptul să 
dezafecteze terenul închiriat ocupat de investiţiile realizate şi să dispună 
aducerea acestuia în stare iniţială pe cheltuiala exclusivă a locatarului. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. , să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2002 referitoare la scoaterea 
la licitaţie publică în vederea închirierii spaţiilor comerciale şi a terenurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova situate în 
pieţele agro-alimentare şi Târgul de săptămână.   

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
închiriere nr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Partidul Conservator Filiala Dolj, ce are ca obiect spaţiul 
situat în str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 

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 contractului de 

închiriere nr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Partidul Conservator Filiala Dolj, având ca obiect spaţiul cu 
destinaţia de sediu, în suprafaţă utilă de 150,61 mp., situat în municipiul 
Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 



  

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la contractul de închiriere  nr.69251/2007. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2007 referitoare la 
repartizarea către Partidul Conservator Filiala Judeţeană Dolj, în vederea 
închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului cu destinaţia de sediu, situat în 
municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Impozite şi 
Taxe şi Partidul Conservator Filiala Judeţeană Dolj vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
29. Proiect de hotărâre privind 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.  
 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către 
Răducu Ion Daniel, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin 
programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. 
T3, sc.5, ap.5. 

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 repartizarea, în vederea închirierii, către Răducu Ion Daniel, a unei 

locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T3, sc.5, ap.5. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 

locuinţe, proprietatea municipiului Craiova şi aflate în administrarea 
Consiliului Local al Muncipiului Craiova şi a Regiei Autonome de 
Administrarea 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  repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe, proprietatea 

municipiului Craiova şi aflate în administrarea Consiliului Local al 
Muncipiului Craiova, către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe, proprietatea 
privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea Regiei Autonome 
de Administrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, către 
persoanele prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii către Resteanu Marian, a 
locuinţei sociale, aflată în administrarea Consiliului Local al Muncipiului 
Craiova, situată în Calea Severinului, nr.30C, bl. B03,ap.9. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrarea 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.  
 



  

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unui chioşc  care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  
situat în Parcul Nicolae Romanescu. 

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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a unui chioşc  care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,  
situat în Parcul Nicolae Romanescu, identificat conform anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea amplasamentelor chioşcurilor nr.11, 12, 13 şi 14, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.304/2010, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii bunului identificat la art. 1, 
conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67 alin.1 
„zona 1- celelalte pieţe” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.428/2010 privind impozitele şi taxele locale. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
evaluare a ofertelor, să încheie şi să semneze contractul de închiriere 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.6. 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.  

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

unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Târgul de Săptămână 1 Mai. 

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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, până la data de 

01.08.2012, a unor suprafeţe de teren care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Târgul de Săptămână 1 Mai, prevăzute în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr.2 şi nr.3 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67, 
alin.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010 
privind impozitele şi taxele locale. 

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

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

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

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
spaţiilor comerciale care aparţin domeniului public  al municipiului 
Craiova, situate în clădirile C 2 şi C4 din Piaţa Craioviţa Nouă – Big. 

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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a spaţiilor comerciale care aparţin domeniului public  al municipiului 
Craiova, situate în clădirile C 2 şi C4 din Piaţa Craioviţa Nouă - Big, 
identificate conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii spaţiilor comerciale 
identificate la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri  Craiova S.R.L. să 
desemneze comisia de evaluare a ofertelor şi să semneze contractele de 
închiriere. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii,  a 
unui teren, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.3. 



  

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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă 3 ani, a 

terenului în suprafaţă de 16 mp, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.3, aflat în 
administrarea Şcolii nr.36 „Gheorghe Bibescu” Craiova, în vederea 
amplasării unei construcţii cu caracter provizoriu în care să se 
comercializeze produse de papetărie, librărie şi alimentare, cu excepţia celor 
conţinute în lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor 
întocmită de Ministerul Sănătăţii Publice prin Ordinul nr.1563/2008,   
identificat conform planului de situaţie, care reprezintă anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.428/2010 privind impozitele şi taxele locale. 

Art.3.  Şcolii nr.36 „Gheorghe Bibescu” din municipiul Craiova, îi revine cota parte 
de 50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, iar 
cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi Şcoala nr.36 „Gheorghe Bibescu” Craiova 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 22 
Decembrie 1989 –zona Piaţă Agroalimentară. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La punctele 36-43 voi face un 

comentariu care este valabil pentru toate aceste hotărâri, în urma examinării din 
comisiile de buget şi juridică, legate de rapoartele de evaluare. Vom introduce în 
toate aceste proiecte de hotărâri, un art. 2 în care se aprobă  nivelul minim al  
redevenţei la valoarea pe care raportul de evaluare a stabilit-o ca fiind cea mai mare, 
adică maximă. La acest punct vom avea 8,77 lei/mp/lună. La fiecare punct vom 
introduce acest articol 2 prin care aprobăm această valoare minimă plus raportul 
care este însuşit. Inclusiv la caietul de sarcini, am corectat toate elemente legate de 
caiet. 

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



  

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 50 mp, 
situat în municipiul Craiova, str.22 Decembrie – zona Piaţa Agroalimentară, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte procedura de 
concesionare prin licitaţie publică, la valoarea de 8,77 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică, pe o 
perioadă de 15 de ani, a terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, identificat la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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.  

 
37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 

aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat la vest de 
imobilul din str. Lămâiţei, nr.21. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 6,38 lei/mp/lună. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 58 mp, 

situat în municipiul Craiova, la vest de imobilul din str. Lămâiţei, nr.21, la 
valoarea de 42.000 lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 6,38 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directă, 
către Ivănescu Liliana Delia, pe o perioadă de 25 de ani, a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, identificat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în b-dul 
Ştirbei Vodă, nr. 17. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 9,17 lei/mp/lună.  



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 26 mp, 

situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 9,17 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directă, 
către S.C. ZEMLAZ  IMPEX S.R.L. pe o perioadă de 49 de ani, a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, identificat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L.  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 însuşirea raportului de evaluare a terenului 

aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Unirii, nr. 58 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 11,77 lei/mp/lună. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 33 mp, 

situat în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.58, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 11,77 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directă, 
către S.C. MEDSAN S.R.L., pe o perioadă de 25 de ani, a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, identificat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. MEDSAN S.R.L. 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat la est de 
proprietatea din b-dul 1 Mai, nr. 64B. 



  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 8,90 lei/mp/lună. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 24,8 

mp, situat în municipiul Craiova, la est de proprietatea din b-dul 1 Mai, nr. 
64B, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 8,90 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin prin negociere directă, 
către Ungureanu Gabriel şi Ungureanu Mihaela Antoaneta, pe o perioadă de 
49 de ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
identificat la art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, Ungureanu Gabriel şi Ungureanu Mihaela Antoaneta 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Deva, nr. 29. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 6,56 lei/mp/lună. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 35 mp, 

situat în municipiul Craiova, str. Deva, nr.29, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 6,56 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directă, 
către Schuster Florian şi Schuster Marcela, pe o perioadă de 25 de ani, a 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, identificat la 
art.1, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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



  

42. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat la sud de 
proprietatea din str. Caracal, nr. 117E. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 1,77 lei/mp/lună. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului, aparţinând domeniului 

privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 55 mp, situat în municipiul 
Craiova, la sud de proprietatea din str. Caracal, nr. 117E, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 1,77 lei/mp/lună. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi S.C. CONFEXIMP MOD ELO V S.R.L. 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 însuşirea raportului de evaluare a terenului 

situat în municipiul Craiova, la sud de imobilul din în str. Făgăraş, nr.41 
A. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La valoarea de 7,23 lei/mp/lună. 

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 102,50  

mp, situat în municipiul Craiova, la sud de imobilul din str. Făgăraş, nr.41A, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul minim al  redevenţei de la care se porneşte negocierea, la 
valoarea de 7,23 lei/mp/lună. 

Art.3.  Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin negociere directă, 
către Constantin Constanţa, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, identificat la art.1, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 



  

44. Proiect de hotărâre privind 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: 
a)se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b)se modifică denumirea bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
c)se completează cu bunurile 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 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.  

 
45. 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 inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Craiova, după cum urmează: 
- se modifică denumirea şi  suprafaţa bunului identificat 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.  Se aprobă darea în administrarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a 

bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aflate în 
administrarea Regiei Autonome de  Termoficare Craiova, identificate 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi Hotărârea    Consiliului Local al Municipiului 



  

Craiova nr.457/2005 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome 
Apă  Craiova, a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova. 

                Art.4.  Direcţia 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 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.  

 
46. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 

administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si 
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 modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea Regiei 

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, după cum urmează: 
- se modifică denumirea şi suprafaţa bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
- se completează cu bunul prevăzut 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.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor 

la “Reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vârţ”. 
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 Studiul de Fezabilitate referitor la “Reabilitare conducta Izvarna – 

Craiova, zona Vârţ”, cu principalii indicatori tehnico-economici: 
 - Valoarea totală a investiţiei             608,360 mii lei  
          (inclusiv TVA),  

           din care  C+M                          500,092 mii lei,   
 - Durata de execuţie                           3 luni 
   ( 1 euro = 4,2997 lei) 

          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 Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii 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 Studiului de Fezabilitate referitor 
la „Înlocuire conductă – staţia Bordei 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 Studiul de Fezabilitate referitor la “Înlocuire conductă - staţia 

Bordei din municipiul Craiova”, cu principalii indicatori tehnico-economici: 
 - Valoarea totală a investiţiei             748,753 mii lei  
          (inclusiv TVA),  

           din care  C+M                          635,004 mii lei,   
 - Durata de execuţie                           3 luni 
   ( 1 euro = 4,2997 lei) 

          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 Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii 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 aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor 
la „Realizare sens giratoriu la intersecţia străzilor Libertăţii, Madona 
Dudu şi Bibescu din municipiul Craiova”. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Comentariul pe care am să-l fac acum, l-am făcut şi în comisia de urbanism. Eu 

am considerat că ar fi fost bine să se fi făcut un PUZ înainte de acest SF. În acelaşi 



  

timp nu pot să nu recunosc că această investiţie este oportună, că este de presupus că 
va rezolva nişte probleme de circulaţie în zonă. Vom vota pentru. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Acum aş vrea să vă spun ceva simplu. Sunt 15 colegi PDL, sunt şi 9 colegi PSD, 

sunt şi 2 colegi PNL. Eu le mulţumesc pentru susţinere celor doi colegi de la PNL 
că înţeleg că în permanenţă trebuie să explice de ce dau vot pentru sau vot 
împotrivă. Le mulţumesc pentru susţinere, şi vorbesc foarte serios, nu am nici un 
moment intenţia de a glumi, atunci când votează pentru, şi i-aş ruga tare mult, atunci 
când votează împotrivă, este dreptul dânşilor, să nu ducă în eroare  pe cei care sunt 
beneficiarii acelor proiecte.  Aşa cum a zis dl. Preşedinte de şedinţă, să nu creăm 
senzaţia celor care sunt însoţitori sau persoane cu handicap că o să trebuiască să 
plătească vreo sumă de bani.Acest proiect care este în discuţie acum, cu sensul 
giratoriu de la Madona Dudu este un proiect care va duce la eficientizarea traficului. 

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

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la “Realizarea unui sens giratoriu 
la intersecţia străzilor Libertăţii, Madona Dudu şi Bibescu în municipiul 
Craiova”, cu principalii indicatori tehnico-economici: 

 - Valoarea totală a investiţiei             1.680,636 mii lei  
          (inclusiv TVA),  

           din care  C+M                          1.347,471 mii lei,   
 - Durata de execuţie                           2 luni 
   ( 1 euro = 4,2997 lei) 

          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 Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei   hotărâri. 

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

50. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la “Alimentare cu apă potabilă str. Fermierului şi alei” 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 reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare 

cu apă potabilă str. Fermierului şi alei” din municipiul Craiova, cu 
principalii indicatori tehnico-economici: 

   - Valoarea totală a investiţiei             7.232,094 mii lei  
          (inclusiv TVA),  

           din care  C+M                          6.252,440 mii lei,   
   - Durata de execuţie                           21 luni 



  

   ( 1 euro = 4,2997 lei) 
            prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.33/2007. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
  Tehnică şi Investiţii 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 aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare termică la Şcoala 
nr.24 Sf. Gheorghe – str. Brazda lui Novac, nr.87 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  Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul „Reabilitare termică la Şcoala nr.24 Sf. Gheorghe – str. Brazda 
lui Novac, nr.87 Craiova”, având următorii indicatori tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei   - 665819,4 lei (157998  euro) 
 din care : 
     construcţii+montaj (C+M)  - 628992,3 lei (149259 euro) 

 
 2.Eşalonarea investiţiei: anul I           - 628992,3 lei (149259 euro)                                
 3. Durata de execuţie a investiţiei  - 6 luni calendaristice 

             în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv 
PT+CS şi detalii de execuţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala nr.24 Sf. 
Gheorghe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2009 referitoare la achiziţionarea 
(cumpărarea) unor terenuri intravilane, situate în  str. Drumul Apelor, 
amplasament fosta colonie de cazare şi gospodărie anexă şi str. Motru, 
nr.1, Amplasament Colonie de Cazare. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
 
 



  

          Dl. Ştefârţă: 
          În documentul justificativ al acestei iniţiative, se face referire la un act normativ. 

Vreau să vă spun că constatăm că data emiterii acelui act normativ, era anterioară 
votării fostei hotărâri care se referea la acest punct, pentru că noi nu facem acum 
decât să corectăm o hotărâre anterioară. Dacă şi la vremea aceea, ne gândeam mai 
bine introduceam o sumă de aproape un miliard care reprezintă suma suplimentară 
reprezentată de plata TVA-ului de prima dată şi nu mai era cazul acum. Observaţia 
pe care o fac eu şi care mă interesează pe mine în primul rând este că la ora actuală 
acest teren nu mai este în Craiova. Noi totdeauna am trăit cu gândul că Drumul 
Apelor este în Craiova, dar de la un timp, din cauza diferendelor pe care le avem cu 
comunele suburbane, zona aceasta a ajuns să fie disputată. Eu nu am avut nimic 
împotrivă să  cumpărăm un teren chiar şi pe teritoriul altei comune, numai că în 
momentul în care vom dori să ne folosim de acel teren, vom fi la dispoziţia 
primăriei din zonă care va putea sau nu să ne permită să-l folosim de maniera pe 
care noi am dori-o.  Părerea mea este că ar fi trebuit să aşteptăm ca diferendul să se 
încheie apoi achiziţionam acest teren.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În proiectul trecut am cerut să nu creaţi panică printre oameni. Ce să mai zic? 

Este în craiova, este proprietatea noastră, nu are nici un act de proprietate dat de 
Cârcea pe acel teren sau pe un alt teren. Vă rog frumos să-mi identificaţi actul 
normativ care delimitează terenul pe care îl are în administrare şi care este acel act 
normativ.  Prin ce act normativ s-a stabilit între Cârcea şi Craiova graniţa 
administrativ teritorială. Dvs. apăraţi drepturile şi interesele municipiului Craiova. 
Vă rog să nu mai duceţi pe nimeni în eroare. Municipiul Craiova are litigii cu multe 
localităţi, iar cu privire la Cârcea are toate avantajele pământului. Pe de o parte 
localitatea Cârcea pentru că văd că este mult mai valoros decât municipiul Craiova, 
nu are nici un act prin care să i se stabilească proprietatea şi când mă refer la asta, 
mă refer la o hotărâre de guvern şi nu are nici un act administrativ stabilit la nivelul 
Prefecturii şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor prin care să delimiteze 
teritoriul cu municipiul Craiova.  Nu există o asemenea poziţie şi nu trebuie să 
existe o asemenea poziţie din partea vreunui consilier local al municipiului Craiova. 
Ce vor înţelege acei oameni care stau pe Drumul Apelor? Că nu mai sunt craioveni 
şi de mâine nu vor mai veni să plătească impozite la municipiul Craiova.  Nu există 
un asemenea argument şi ar trebui, vis a vis de ceea ce aţi spus, să veniţi cu 
documentul care atestă că au proprietate, care atestă că au vreun metru pătrat de 
teren administrat de comuna Cârcea printr-un act administrativ prin care a fost 
delimitat acel teren.  Nu în Drumul Apelor, oriunde în România sau şi mai departe. 
Cu privire la achiziţionarea acelui teren, am citit de  zece ori acea hotărâre de 
consiliu prin care a fost achiziţionat acest teren. A fost luată de mult şi eraţi dvs. 
consilier local, iar acum facem o modificare la acea hotărâre de consiliu, nu hotărâm 
achiziţionarea lui, hotărâre pe care noi am pus-o pe ordinea de zi tot datorită 
modificărilor legislative şi dvs. corect aţi identificat care au fost acele probleme care 
au impus acum punerea din nou pe ordinea de zi a unui asemenea proiect de 



  

hotărâre. Din păcate acum nu ne mai putem pronunţa asupra oportunităţii sau 
inoportunităţii achiziţiei acestui teren. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Drept la replică. Constat cu surprindere că pentru fiecare frază pe care noi o 

rostim, primim un răspuns care este disproporţionat ca lungime. Dacă eu am vorbit 
în şapte fraze, înţeleg să mi se răspundă în zece, dar nu într-o sută.  Problema a 
rezultat urmare a unui certificat de urbanism, care mi-a fost prezentat mie personal, 
al unui proprietar de pe Drumul Apelor, certificat care este eliberat de Primăria 
Craiova. Eu am să vi-l aduc că îl am în copie. Omului i se refuza dreptul de a 
construi pe Drumul Apelor, el fiind trimis la comuna suburbană. Primăria, prin 
aparatul ei, recunoaşte că acel teren, într-un fel sau altul, a greşit. Eu nu vreau să 
pronunţ, vă spun drept, eu sunt cel mai înfocat adept al rezolvării acestor probleme, 
pentru că eu nu vreau ca municipiul Craiova să piardă nici un metru de teren în 
defavoarea comunelor suburbane. Să nu vă închipuiţi că aici vorbesc în numele 
comunelor suburbane. Nici vorbă.  Faptul că atrag atenţia este pentru că doresc ca 
executivul şi legislativul ţării, să facă tot ce pot pentru a rezolva problema 
administrativă a teritoriului Craiovei. Asta vreau să mă înţelegeţi. 

          Dl. Preşedinte: 
          Îmi îngădui şi eu o scurtă intervenţie legată de faptul că dincolo de ce discutăm 

noi între noi care am mai discutat în comisii şi mai discutăm după ce se termină 
şedinţa, totuşi ne privesc zeci de mii de oameni şi atunci discuţiile acestea sunt 
importante, că dacă lăsăm lucrurile spânzurate aşa şi ajung unii să-şi ia bagajele şi să 
plece din oraş, să se mute în altă parte, nu este bine şi atunci cred că, totuşi, 
discuţiile acestea dintre noi sunt lămuritoare, bune şi întrebările, bune şi 
răspunsurile. Trebuie să avem această înţelegere că avem dincolo  de sala asta, zeci 
de mii de oameni care se uită la noi şi de aceea este important să discutăm, totuşi, cu 
răbdare. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Aşa cum nu mi-aţi dat, pentru că opt luni de zile mi-aţi solicitat că nu am semnat 

un aviz de oportunitate şi nici până astăzi nu l-am văzut, aşa cum la şedinţa trecută 
mi-aţi spus că am modificat o listă propusă de RAADPFL, iar când aţi citit-o s-a 
înţeles cu totul altceva,  vă rog acum să-mi daţi acel certificat de urbanism să-l 
vedem şi noi, să-l citim şi să-l comunicăm tuturor, pentru că după ce îl citim 
constatăm că poate scrie altceva, că suntem în litigiu, că avem alte probleme, nu că 
este pe aria teritorială a comunei Cârcea. Poate o fi pe aria teritorială a comunei 
Cârcea, dar nu în Drumul Apelor, pentru că aşa cum aţi cicit data trecută acea adresă 
pe care am înaintat-o noi RAADPFL-ului, mi-aţi spus că mi-am permis să modific 
acea listă, iar când aţi citit acea adresă a rezultat că eu am cerut lămuriri cu privire la 
faptul că acea listă a fost modificată sau nu şi să mi se aducă la cunoştinţă 
documentele în baza cărora a fost făcută acea listă.  Rugămintea mea este să-mi 
comunicaţi şi acel aviz de oportunitate pe care nu l-am semnat de şapte luni, să mai 
aduceţi o dată la cunoştinţa opiniei publice cum am modificat acea listă şi 
certificatul de urbanism, iar data viitoare o să le prezint pe toate trei pentru că 
acestea sunt nişte lucruri pe care le-am făcut eu şi mi se pare că nu sunt făcute în 



  

regulă.  Vă aduc la fiecare şedinţă de consiliu aminte de acel aviz de oportunitate în 
care era vorba de o biserică şi mi-aţi spus că de opt luni de zile nu l-am semnat, şi 
este înregistrat şi audio, video şi am văzut că a scris şi prin presă,  şi cu privire la 
acea adresă şi cu privire la acest certificat de urbanism. Sunt lucruri extrem de 
importante pe care le spuneţi dvs. şi pe care vreau să le tratez cu aceeaşi mare 
importanţă.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea preţului de achiziţie a unor terenuri situate în 
intravilanul municipiului Craiova, după cum urmează: 

a)pentru terenul situat în str.  Drumul Apelor, amplasament fosta colonie 
de cazare şi gospodărie anexă, de la valoarea de 300.000 lei, la valoarea 
de 300.000 lei + TVA; 
b)pentru terenul situat în str. Motru, nr. 1, amplasament colonie de cazare, 
de la valoarea de 35.000 lei, la valoarea de 35.000 lei + TVA. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.556/2009 şi nr.85/2010. 

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

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 2 voturi împotrivă (Badea, Ştefârţă)..  
 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2009 referitoare la aprobarea contractelor 
de închiriere, având ca obiect terenuri care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu anexele înlocuite în timp util.  

          Dl. Nedelescu: 
          Aş vrea să rog executivul, dacă se poate, să amânăm acest punct de pe ordinea de 

zi sau numai anexa nr. 2, să o scoatem şi vă motivez de ce. La audienţa pe care am 
avut-o ieri au venit reprezentanţii unei societăţi care se găsesc poziţionaţi pe anexa 
nr. 2 la poziţia 22 şi mi-au prezentat mai multe documente, care cred că îi 
îndreptăţeşte să-i luăm în calcul. Este vorba despre chioşcul de pe trotuarul de la 
Compania de Apă. Atunci când s-a făcut inventarierea, vreau să vă spun că 
inventarierea s-a făcut greşit şi  mi-au prezentat documente în acest sens. S-a luat o 
suprafaţă mult mai mare decât în realitate. Acel chioşc a aparţinut lui S.C. Alia. 
Acolo îşi desfăşoară activitatea o societate şi mi s-au şi adus documente în acest 
sens. Patru familii trăiesc de pe urma acestei societăţi comerciale. Societatea a 
intervenit în mai multe rânduri la primărie şi au un set de documente. Mai mult, am 
înţeles că chiar există un litigiu în acest sens cu primăria. Rugămintea mea era să 
retragem această anexă nr. 2  şi executivul să analizeze dacă societatea respectivă 



  

are dreptate sau nu are dreptate ca să putem să nu facem o greşeală. Vă mulţumesc 
mult de tot şi sper să găsesc înţelegere. 

          D-ra Predescu: 
          Eu am ridicat această problemă şi ieri la comisia juridică. Solicitarea mea este de 

a exclude de la art. 1 poziţia 22, anexa 2, despre care şi dl. Consilier Nedelescu a 
făcut vorbire înainte. În completare vreau să arăt că litigiul existent între părţi a 
pornit de la o cauză neimputabilă a acestuia, este vorba despre reţinerea greşită a 
regimului terenului, aşa cum s-a evocat şi în precedent. Pe de altă parte, faptul că 
societatea nu a achitat la zi o parte din datorii, provine tot dintr-o cauză 
neimputabilă părţii, este o cauză de forţă majoră, un incendiu care a impiedicat-o în 
acest sens, iar pentru a rezolva această situaţie, dacă se menţine pe ordinea de zi, 
punctul meu de vedere este de a retrage acum poziţia 22 şi se pot lua măsurile 
ulterior. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Doamna a venit şi la mine în audienţă, problema dânsei era că nu are de unde să 

plătească aceşti bani pentru că i-a ars chioşcul. A venit şi la dl. Răducănoiu, a venit 
şi la alţi colegi în audienţă. Eu am înţeles, îl retragem şi ce facem, că le-am cerut 
colegilor să găsească o soluţie.  Fie că este în public, fie că este în privat, obligaţia 
stabilită potrivit hotărârii de consiliu pe care noi o revocăm acum, era să plătească 
pe ultimii trei ani.  Nu a trecut o săptămână sau o lună, au trecut trei ani. Nu a venit 
să încheie contract. A spus că vine să încheie contractul cu noi, dar nu poate să 
plătească pe ultimii trei ani şi nu vrea să se angajeze la acest lucru. Să i se încheie de 
acum înainte contractul. Fie că este în domeniul public, fie că este în domeniul 
privat, asta este o problemă care se reglementează. Este hotărârea nostră de consiliu. 
O retragem acum, dar problema va rămâne.  Colegii de la patrimoniu, colegii de la 
juridic, au studiat problema, este  hotărâre de consiliu pe care noi am votat-o şi în 
care s-a stabilit că toţi cei care vroiau să-şi continue activitatea acolo, trebuiau să 
plătească. Nu mai vorbesc de faptul că terenul respectiv ştiau că nu este al lor din 
actele pe care le aveau, ştiau chestia asta, iar noi nu am venit cu un lucru spectaculos 
şi chiar am spus că este proprietatea noastră terenul şi trebuie să plătească. Foarte 
mulţi din cei care au fost pe acea listă  pe care am aprobat-o noi acum mai bine de 8-
10 luni de zile, au venit, au încheiat contractele, au plătit integral, apoi încet încet 
am începtu să le trecem prin şedinţa de consiliu şi să recuperăm integral suma pe 
ultimii trei ani de zile. Doamna a spus că are o problemă financiară şi noi trebuie să 
o înţelegem. Cum? Nu am găsit această posibilitate juridică. În momentul de faţă, 
din punctul meu de vedere, ar fi o discriminare pentru că şi ceilalţi, sunt sigur că nu 
au bani să plătească, de aceea nici nu au venit să încheie contractele, din diverse 
motive. În momentul de faţă, dacă o retragem, nu avem peste o săptămână două,  o 
soluţie miraculoasă la aceste aspecte. Şi eu aş fi vrut, ca şi dvs., să o putem ajuta, 
dar nu există această posibilitate. 

          Dl. Nedelescu:   
          Eu am cerut amânarea pentru o lună pentru a avea un dialog cu persoana 

respectivă pentru că am înţeles că acea restanţă financiară decurge dintr-un litigiu, 



  

să analizăm şi să vedem despre ce este vorba. Nu este vorba de mai mult timp, de o 
lună şi atunci putem lua o decizie. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
         Doamna respectivă a venit cu toate documentele şi am solicitat ca pe lângă 

audienţa pe care a avut-o să vină şi cu documentele să le verifice colegii. Dânsa a 
spus că nu este de acord cu această sumă pentru că nu are de unde să plătească, nu 
vrea să plătească. I-a ars chioşcul. Altă soluţie nu am mai avea. Noi nu ne judecăm 
că suma ar fi mai mică sau ar fi mai mare sau ar fi îndreptăţită sau nu ar fi 
îndreptăţită.  Spune că nu vrea sau nu poate, n-are importanţă din ce motiv, doar că 
suma aceea urmează să nu o încasăm dacă continuăm în situaţia asta. Acestea sunt 
cele două lucruri pe care le-au stabilit colegii de la patrimoniu şi de la juridic stând 
cu dumneaei de vorbă în continuare şi prezentându-le inclusiv documentele prin 
care Alia s-a angajat să îi dea terenul ulterior, după ce obţine actul de proprietate pe 
834. Nu a obţinut acel act de proprietate pentru că a vândut acel chioşc, drept 
urmare terenul a intrat în proprietatea municipiului Craiova. A fost identificat, a fost 
inventariat, este hotărâre de consiliu dată, este introdus în domeniul public. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Este pur şi simplu o întâmplare că această speţă a ajuns şi la mine şi la cei doi 

colegi care au luat cuvântul anterior. Eu am înţeles şi ieri la comisia juridică şi 
astăzi, şi din acest teanc de documente pe care îl am şi este de la persoana 
respectivă, dar nefiind de specialitate în  toate problemele relevate de aceste 
documente, nu pot să mă pronunţ, că de aceea este şi un aparat tehnic de specialitate 
care analizează patrimoniul, jurişti, etc. Pe mine mă interesează un singur lucru. 
Faptul că  în mod eronat iniţial acest teren a fost prins în domeniul privat al 
municipiului Craiova şi acum venim şi spunem că este în domeniul public. Aş ruga 
ca d-na secretar să mă lămurească aici. Faptul că trebuie să plătească pe trei ani nu 
putem să-l contestăm. Hai să spunem dacă ar exista posibilitatea, evident şi pentru 
ceilalţi, să nu fie o discriminare, de eşalonare. Dacă nu există, cu certitudine trebuie 
să plătească aceşti bani. Este şi un litigiu pe rolul instanţei, dar ca să concluzionez şi 
pentru mine va fi foarte clar acest aspect. O împiedică cu ceva dacă este trecut în 
domeniul public  ca în condiţiile în care îşi achită restanţa şi face demersurile pentru 
autorizare, pentru că şi acesta este un aspect, sau i se taie tot elanul şi toate 
drepturile şi se  duc acasă.      

          D-na Secretar: 
          Chestiunea pe care o invocati are in vedere regimul juridic care nu schimba cu 

nimic obiectul hotararii pe care il avem. Toata lumea care indeplinea conditiile 
indiferent ca era pe public sau privat, este o hotarare in care avem o anexa cu public 
si o anexa cu privat, avea obligatia legala de a se prezenta sa intre in legalitate, 
insemnand sa depuna documentatiile, sa obtina certificat si autorizatie si sa 
plateasca ultimii trei ani in care au folosit un teren au autoritatii locale, fara titlu. 
Deci regimul juridic nu are relevanta. Daca dansa dorea cu acest proces, care 
insemna o eroare  a autoritatii, sa tina pe loc orice măsură pe care noi o luam 
impotriva dumneaei sau orice situatie o putea prezenta, sau trebuia ca instanta, 
eventual, daca aprecia ca este relevant, sa dispuna suspendarea executarii oricărui 



  

act cu privire la dumneaei. Nu exista nimic de felul asta. Atunci noi nu-l prezentam 
niciodată până nu se termina litigiul. Poate obţine, dar eu în momentul de fata, dacă 
dispun anularea, ea nu mai este în situaţia de a-şi menţine acest drept. Deci noi 
trebuie să demolăm şi să lăsăm terenul spre folosinta autoritatii, este repunerea in 
situatia anterioara, in asemenea situatii, cand anulezi. Nu este numai situaţia 
dumneaei, sunt sute de chioscuri in aceeasi situatie. Noi examinam si va propunem 
anularile, acolo unde nu sunt indeplinite conditiile legale. 
     D-ra Predescu: 
     Este o sanctiune prea mare fata de faptul ca litigiul nu a pornit dintr-o cauza 
imputabila partii.  
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Dl. raducanoiu a pus o intrebare foarte buna: daca plateste banii, poate sa 
dobandeasca in continuare drepturile de care am facut vorbire? Bineinteles. Litigiul 
respectiv nu are nici o problema cu plata sumei pe care o datora, pentru ca daca noi 
am facut o greseala si am spus ca este in public si nu era, era in privat si dumneaei 
venea sa plateasca banii, noi puteam sa-l trecem din public in privat si sa incheie 
contractul. Obligatia dumneaei indiferent ca este in public sau in privat, ramane 
aceeasi: de a plati suma respectiva de bani. Daca maine vine cu suma de bani, face 
cerere din nou, cu siguranta la urmatoarea sedinta de consiliu veti fi sesizati cu 
aceasta cerere, in sensul sa aprobam trecerea din public in privat si sa-i acordam 
inca o data sansa de a incheia un contract acolo. Doar ca in momentul de fata, 
singurul lucru pe care il poate spune cu certitudine, este ca nu plateste banii, care 
reprezinta chiria pe ultimii trei ani de zile. Asta este singura problema. Daca vrem s-
o ducem in extrema juridica, sa zicem ca este o problema a noastra ca noi l-am 
trecut din public in privat, nu. Putem sa rezolvam la urmatoarea sedinta de consiliu 
cu aceeasi conditie. Astazi anulam pozitia, dar la urmatoarea sedinta de consiliu 
putem sa revenim fara nici un fel de problema. 
     D-na Secretar: 
     Stiti de ce nu se poate reveni? Stati sa va spun de ce. Ar insemna sa facem la toti 
la fel, dat fiind faptul ca in hotararea pe care o executam, am un termen limita pana 
la care ei trebuie sa intre in legalitate. Nerespectarea acestui termen duce la 
scoaterea din lista anexă la hotărâre. Asta este singura chestiune. Daca doriti asa, 
facem asa. 
     Dl. Nedelescu: 
     Exact ce spune d-na secretar, acesta a fost si motivul pentru care eu v-am rugat 
sa retragem aceasta anexa pentru luna viitoare, si luna viitoare suntem de acord. M-
ati intrebat daca am speranta ca pana luna viitoare va plati. Dvs. v-a spus ca nu 
poate sa plateasca. Mie nu mi-a spus ca nu poate sa plateasca, a venit ieri la 
audienta. Mie mi-a spus de acest litigiu. Haideti sa vedem, sa-i dam posibilitatea, sa 
nu zicem ca suntem rai. Si v-am spus pentru ce. De acolo traiesc patru familii. Am 
facut precizarea ca daca nu-si rezolva problema pana luna viitoare, nu mai discutam. 
     D-na Secretar: 
     Poziţia 22 din anexa 2 o retragem. S.C. Gen Mag. 
     Dl. Presedinte: 



  

     Supun la vot, cu precizarea ca poz. 22 din anexa 2 se retrage. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă desfiinţarea construcţiilor provizorii identificate la poziţiile nr.6 şi 

7 din anexa nr.1 şi poziţiile nr.3, 23, 24, 25, 27, 29, 32 din anexa nr.2 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2009 şi aducerea 
terenurilor pe care sunt amplasate, la starea iniţială, pe cheltuiala proprie a 
proprietarilor construcţiilor 

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.522/2009 în sensul anulării poziţiilor nr.6 şi 7 din anexa nr.1 şi poziţiilor 
nr.1, 2, 3, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 din anexa nr.2 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2009. 

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

54. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.372/2009 şi nr.373/2009 referitoare la scoaterea 
la licitaţie, în vederea închirierii, a unor terenuri care aparţin domeniului 
public al municipiul Craiova, situate în Piaţa Dezrobirii şi Piaţa Brestei, 
în vederea amplasării unor spaţii comerciale cu caracter provizoriu. 

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.372/2009 referitoare la scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
terenului care aparţine domeniului public al municipiul Craiova, în suprafaţă 
de 11,47 mp, situat în Piaţa Dezrobirii, în vederea amplasării unui spaţiu 
comercial cu caracter provizoriu.  

Art.2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.373/2009 referitoare la scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a opt 
amplasamente care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Brestei, în vederea construirii unor spaţii comerciale cu 
caracter provizoriu. 

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

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



  

55. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2010 referitoare la achiziţionarea imobilului, 
situat în municipiul Craiova, str. Lunca Jiului, nr.10. 

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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.15/2010 referitoare la achiziţionarea imobilului, situat în municipiul 
Craiova, str. Lunca Jiului, nr.10.  

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii, 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.  

 
56. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin pierderea calităţii de 

membru al Partidului Social Democrat, a mandatului de consilier din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, al dlui. Iordache Sorin. 

           Dl. Iordache: 
     Este momentul sa iau cuvantul. Consider ca dupa 11 sau 12 ani de activitate 
politica social democrata imi este dat sa traiesc astazi probabil cel mai neplacut 
moment din cariera mea politica, chiar penibil, as putea spune. Cand afirm acest 
lucru, ma gandesc la faptul ca PSD, partidul din care am facut parte si in care am 
detinut numeroase functii de conducere, de la cea de vicepresedinte, secretar 
general, si pentru vreo trei ani, inclusiv pe cea de presedinte al organizatiei 
municipale Craiova. Am luat hotararea ca in august 2010, din motive care nu este 
nici momentul nici locul sa le comentez, am luat hotararea excluderii mele din 
partid, si drept urmare, asa cum prevede de altfel, legea, era de asteptat, a venit 
momentul in care fostul meu partid a cerut excluderea mea din Consiliul Local. Ce 
fac partidele este treaba lor, eu personal, am convingerea ca relatiile interumane 
sunt mai presus de politica si de vointa celor care, vremelnic, ne conduc in politica 
pe care o facem. Prin ceea ce ar trebui sa se intample astazi, multi dintre fostii mei 
colegi de partid, membri astazi ai Consiliului local, cred eu ca ar fi pusi intr-o 
situatie extrem de delicata, mai ales dupa ce atatia ani am muncit impreuna, acum 
fiind obligati sa voteze impotriva mea, impotriva fostului coleg de partid si 
impotriva celui care, pentru o vreme destul de indelungata le-a fost sef. Pentru a 
evita o astfel de situatie, ii rog pe colegii mei consilieri, nu numai pe cei din PSD ci 
pe toti colegii consilieri, sa ia act de demisia mea din consiliu. Va multumesc. 
 
     D-na Secretar: 
     In conditiile in care dl. consilier ne depune acum cererea de demisie, temeiul 
legal pe care il avem la incetarea de drept a mandatului, se modifica. Putem avea in 



  

vedere, potrivit Legii 393 art. 9 lit. a care inseamna sa luam act de demisie, 
vacantarea postului, ca atare şi pe cale de consecinta, validarea urmatorului 
consilier, legea ne permite. Lit. a este neconditionata, fara posibilitate de a face si 
alte comentarii si luam act decat de aceasta cerere  pe care dl. Iordache o depune 
astazi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Ii multumesc colegului nostru pentru interventie, ii multumesc si pentru 
activitatea pe care a desfasurat-o in calitate de coleg. Cred ca acesta este un act de 
vointa unilaterala, n-am eu ce sa spun ca face bine sau rau, face ce crede de cuviinta. 
Daca exista discutii. 
     Dl. Raducănoiu: 
     Pornesc de la o afirmatie a dvs. si pot sa precizez faptul ca mod de adresare si in 
continuare prieten, tinm sa spun public cu aceasta ocazie, faptul ca acest cuvant pe 
care l-ati avut nu face altceva decat sa defineasca personalitatea dvs. de care am 
cunostinta, sa va felicit si, in continuare, cu toti membrii consiliului local, indiferent 
de coloratura politica, sa avem relatii interumane care sa ne faca cinste, pentru ca 
aceste relatii interumane, care sunt de calitate, nu fac altceva decat sa dea o 
personalitate colectiva si consiliului local. Asta este viata, fiecare opineaza pe 
poteca sau drumul, pe care, fie continua, fie il schimba. Va doresc succes si va 
multumesc pentru atitudine. 
     Dl. Pârvuleasa: 
     Sunt mai emoţionat ca toti in privinta fostului meu coleg, si sef in acelasi timp. 
Vreau sa va zic ca trebuie sa ne obisnuim si cu asemenea momente neplacute, 
asemenea situatii penibile la o adica, pentru ca in fiecare partid apare cate o 
chestiune din asta, pentru unii este de senzatie, pentru altii este destul de trista, ca pe 
timpul cand a fost sef la PSD, ca un subaltern fidel si devotat, am colaborat 
extraordinar de bine si vreau sa va spun ca Sorin Iordache si prin prisma faptului ca 
in aceasta institutie a fost viceprimar, a capatat o experienta, ramane un colaborator 
al nostru si prin experienta pe care a dovedit-o in politica si in primarie, ramane in 
continuare o persoana credibila in municipiul Craiova. Ii multumesc pentru 
colaborare.  
     Dl. viceprimar Dincă: 
     In primul rand, eu pot sa vorbesc dintr-o alta pozitie, pentru ca dl. Iordache nu 
mi-a fost nici colaborator, nici sef, nu am facut parte din acelasi partid politic, ba in 
ultimii 20 de ani, in afara de noua luni, cele doua partide au fost antagonice. A fost 
un consilier extraordinar de eficient, ceea ce imi doresc la toti consilierii locali, 
inclusiv mie, extraordinar de obiectiv. A pus patos si nu a avut party prie-uri. 
Constat acum ca principiul este asa: „Te iubim, dar nu mai vrem cu tine”. Eu in 
momentul de fata spun altfel: „te iubim, dar ramanem cu tine”, pentru ca, asa cum 
am spus, il respect pe dl. iordache si de la sedinta la sedinta, l-am vazut un foarte 
bun consilier local, si pentru acest lucru, si pentru activitatea dumnealui de 
viceprimar, si pentru activitatea profesionala pe care a avut-o la o societate 
extraordinar de importanta, in municipiul Craiova, eu m-am abtinut sa nu profit in 
continuare de pregatirea dansulkui profesionala si sa incercam impreuna sa 



  

eficientizam Regia Autonoma de Termoficare, care are in continuare o gramada de 
lipsuri, si l-am rugat de ceva vreme sa se ocupe de aceasta activitate, iar, in 
continuare, o sa-i dau din ce in ce mai mult credit pentru ca aceasta institutie trebuie 
sa profite de toti profesionistii pe care ii are in jur , inca o dovada ca nu avem o 
activitate totala de a lua numai colegi de la PDL, asa cum ni se tot sugereaza de 
ceva vreme, si numai oameni, care chiar daca sunt numai membri PDL sau nu, sa 
incercam sa profitam de ei, iar directia in care vrem sa profitam de dl. Iordache, este 
aceea de a aduce un plus la Regia Autonoma de Termoficare in ceea ce inseamna 
eficientizarea acestei regii. Va  multumim mult, si nu ne despartim de dvs., eu cel 
putin, raman cu dvs, chiar daca nu in cadrul consiliului ci in partea administrativa a 
acestui aparat pentru ca mi-am dorit foarte tare sa nu-l pierdem iar daca aceasta a 
fost singura solutie, eu, unul, chiar daca vor fi critici, Am dorit sa profit de ea. 
     D-na Secretar: 
     Luam act de cererea de demisie. Supunem la vot un proiect care este modificat si 
care are in continutul sau si validarea. Intrucat ati fost de acord decat cu modificarea 
lui art. 1 care inseamna încetarea de drept ca urmare a luării act a demisiei, si nu 
incetarea de drept prin pierderea calitatii, dupa vacantare trebuia sa validam 
urmatorul consilier, care este supleantul, dl. Lupulescu Ion. Am inaintat 
documentatia catre comisia de validare care s-a retras pentru a examina dosarul. 
     Dl. Preşedinte:     
      Doresc succes d-lui Iordache. Mi se pare un lucru foarte bun ca am traversat un 
asemenea moment intr-un mod civilizat. Dăm cuvântul d-lui Ţui pentru a da citire 
procesului-verbal de validare. 
     Dl. Tui: 
     Proces-verbal, incheiat astazi, 24.02.2011, cu ocazia validării supleantului 
Lupulescu Ion in functia de consilier local, ca urmare a demisiei d-lui consilier 
Iordache Sorin. In urma verificarii comisia de validare constata ca sunt indeplinite 
conditiile si propune validarea d-lui Lupulescu Ion in calitatea de consilier 
municipal. Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal. Semneaza 
membrii comisiei de validare.  
     D-na Secretar: 
     Acum supunem la vot intreaga hotarare insemnand luare act, vacantare, validare, 
apoi depune juramantul dl. Lupulescu.  
          Dl. Presedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotarare . Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. Il invităm pe dl. Lupulescu să depuna juramântul. 
 
     Dl. Lupulescu: 
    Subsemnatul, Lupulescu Ion, consilier in cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, judetul Dolj, in conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din  legea nr. 
213/2001 republicata, privind administratia publica locala, depun in fata Consiliului 
Local urmatorul juramant: 



  

     Jur sa respect Constituţia şi legile tarii si sa fac cu buna credinta, tot ceea ce sta 
in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova. Asa sa-
mi ajute Dumnezeu. 
     Dl. Presedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre in ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se ia act de demisia din calitatea de consilier local în cadrul Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, a dlui. Sorin Iordache.  
Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova al dlui. Iordache Sorin. 
Art.3. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Lupulescu Ion, următorul 

supleant de pe lista electorală a Partidului Social Democrat. 
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2008, 38/2008, 386/2009 şi 
347/2010. 

Art.5. 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.  

 
57. Întrebări şi interpelări. 

      Dl. viceprimar Dinca: 
     O sa ma vaiet putin, dar asta este, sunt si eu om,. Din pacate in ultimele zile, cel 
putin saptamana trecuta, am fost intr-o situatie cu privire la starea de sanatate, destul 
de precara, am fost si doua zile in concediu medical, poate ca unele dintre proiecte 
nu vi le-am explicat corespunzator la comisii pentru ca n-am putut fizic sa fac acest 
lucru. Atunci cand s-au redactat aceste proiecte si s-au semnat, joi si vineri, am fost 
in concediu medical. Rugamintea mea este, si datorita temperaturii din sala, si 
datorita starii mele, ca aceste intrebari sa le faceti scris si sa raspund la urmatoarea 
sedinta de consiliu pentru ca stiu ca dureaza cel putin o ora, iar din pacate nu pot sa 
fac fata unei asemenea situatii.  
     Dl. Presedinte: 
     Sunteti de acord cu propunerea d-lui viceprimar, da? 

     
 Dl. Preşedinte: 

      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 24.02.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Nicolae Sidor Marinescu Nicoleta Miulescu 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


