
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 29.07.2011 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 5 consilieri se află în concediul de odihnă: dl. Gîdăr, dl. 
Radu Marin, dl. Stefănescu, dl. Tudor şi dl, Ţui, iar dl. Răducănoiu se află în concediu 
medical.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Radu Marin Traian să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 14284/25.07.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă extraordinară în data de 29.07.2011, 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 I al anului 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe semestrul I al anului 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe semestrul I al anului 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi 
a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al 
anului 2011. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe şi 
interne, pe anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2011. 



  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2011.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată 
de persoanele instituţionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova şi/sau susţinătorii legali. 

14. 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 august 2011. 

15. 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 iunie 2011. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O nouă abordare în 
organizarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin 
implementarea unei aplicaţii informatice de e-sănătate”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Sănătate electronică pentru 
îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în cadrul Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Implementarea soluţiilor de e-
sănătate la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. GDF SUEZ 
ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiul Craiova, situat în str.Craioviţa,  în vederea amplasării unei cutii de 
protecţie (tipizate) a redresorului catodic (SPC). 

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Craiova, a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl.19-parter. 

21. 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. 

22. 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. 



  

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1 
TM/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.2 
TM/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ORANGE ROMÂNIA S.A. 

25. 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. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37432/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Balteş Liviu Iulian. 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.273/2006, 
încheiat între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. MACPLAST 
S.R.L. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37202/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Cabinet Medical Sfetcu Veronica S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru 
unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădiniţa cu program 
prelungit nr.53, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Amaradia, nr.59. 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 31 asupra imobilului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Decebal, nr. 43, bloc 53. 

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

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

 
 Peste ordinea de zi: 

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.67/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 

                                                                                                                       



  

     Supun la vot în forma aceasta ordinea de zi, urmând ca detalierea punctelor să fie 
făcută la momentul potrivit. Cine este pentru aprobarea ordinei de zi? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe semestrul I al anului 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe semestrul I al anului 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi 
a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al 
anului 2011. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe şi 
interne, pe anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pentru anul 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2011.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată 
de persoanele instituţionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova şi/sau susţinătorii legali. 

14. 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 august 2011. 

15. 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 iunie 2011. 



  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O nouă abordare în 
organizarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin 
implementarea unei aplicaţii informatice de e-sănătate”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Sănătate electronică pentru 
îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în cadrul Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Implementarea soluţiilor de e-
sănătate la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. GDF SUEZ 
ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al 
municipiul Craiova, situat în str.Craioviţa,  în vederea amplasării unei cutii de 
protecţie (tipizate) a redresorului catodic (SPC). 

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Craiova, a 
spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl.19-parter. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1 
TM/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.2 
TM/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ORANGE ROMÂNIA S.A. 

25. 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. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37432/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Balteş Liviu Iulian. 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.273/2006, 
încheiat între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. MACPLAST 
S.R.L. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37202/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Cabinet Medical Sfetcu Veronica S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru 
unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 



  

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădiniţa cu program 
prelungit nr.53, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în str. Amaradia, nr.59. 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 31 asupra imobilului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Decebal, nr. 43, bloc 53. 

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

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

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.67/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C.Salubritate Craiova S.R.L.; 

 
              
    Vreau să salut  prezenţa d-lui primar Solomon Antonie la această şedinţă, prima 
din acest an,  şi o să-i dau cuvântul pentru a ne spune câteva cuvinte. 
 Dl. Primar: 
     Vă spun „Sărut mâna”, „Bună dimineaţa”. Legea mă obligă să fac acest comunicat, 
adică începând de luni, voi intra într-un concediu de şapte zile. Pe această perioadă cei 
doi viceprimari vor rămâne la comanda instituţiei, având sarcini precise date prin 
delegare de competenţă de către mine. Ce s-a întâmplat cu mine în această perioadă, 
ştiţi foarte bine, dar aş vrea să vă povestesc cu altă ocazie cum s-a risipit sufletul meu 
într-un an şi aproape 4 luni de zile, ca să rămânem, să zic aşa, într-un univers 
sorescian.   Până atunci, mulţumesc celor care au fost alături de Solomon şi de familia 
mea, mulţumesc celor care au crezut şi cred în nevinovăţia mea, mulţumesc Consiliului 
local că am putut împreună să facem atâtea lucruri, eu aş zice extraordinare, pentru 
oraş, care stătea aşa în letargie, adică inerţia pusese stăpânire pe acest municipiu, şi că 
vom continua să  muncim împreună, iar eu să fiu mai atent la ieşirile mele în public, la 
ceea ce înseamnă să joci un rol public la vremurile acestea, ce înseamnă an electoral, 
deci o să vedeţi un altfel de primar, de fapt tot timpul mi-am dorit să fiu al altfel de 
primar.                                                                                                           
 
 
 
 



  

 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 

municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2011. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2011. 

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

          Dl. Boboc: 
          Am ridicat unele probleme şi în şedinţa comisiei şi nu am primit răspunsuri. Poate 

că reuşim să le clarificăm acum. În primul rând, se pot aprecia eforturile depuse pentru 
realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe primul semestru. Eu am avut o 
obiecţiune şi o observaţie şi poate că se poate lămuri această problemă, în legătură cu 
secţiunea de dezvoltare, unde realizările sunt în proporţie de 38%. dacă la secţiunea de 
funcţionare realizările sunt în proporţie de 91%, la secţiunea de dezvoltare sunt în 
proporţie de 38%. Se şi motivează de ce nu s-a realizat, datorită faptului că pentru 
obiectivele de investiţii şi pentru proiectele finanţate, procedurile de achiziţii publice 
nu au fost finalizate la anumite obiective şi este o problemă dacă aceste proceduri n-au 
fost finalizate  datorită unor probleme obiective care au intervenit în sensul că au 
apărut contestaţii în legătură cu prevederile Ordonanţei 34 sau dacă sunt probleme în 
ceea ce priveşte organizarea noastră de pregătire şi desfăşurare a licitaţiilor care ar fi o 
problemă pe care ar trebui s-o avem în atenţie pe perioada următoare.  Aceasta ar fi o 
problemă şi de aici ar deriva şi a doua. Dacă ne uităm la sumele primite pe fonduri 
europene, unde noi cunoaştem că se derulează foarte multe proiecte, sunt în proporţie 
de  39%.   Şi aici ar fi o întrebare, fie nu au fost fundamentate bine, pe o anumită 
perioadă şi urmează ca ele să intre în a doua etapă,  sau sunt şi alte probleme pe care 
dorim să le cunoaştem.  De aici derivă şi raportul de performanţă în ceea ce priveşte 
execuţia bugetară, şi în special care este realizată în proporţie de 34,96%  în ceea ce 
priveşte cheltuielile planificate. Asta nu este rău, că se fac şi economii, dar suntem 
departe de ce am planificat şi apare o altă întrebare, dacă fundamentarea este realistă şi 
trebuie să fim mai atenţi atunci, sau să le avem în atenţie şi în perioada următoare. 
Acestea sunt problemele. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Eu v-am comunicat de la momentul la care s-a realizat acest buget. Se realizează pe 

alte principii, pe alte reguli, pentru că avem o nouă legislaţie.  Absolut nici un proiect 
de la investiţii nu poţi să-l prinzi decât cu o sumă simbolică, ci cu întreaga valoare. Pe 
de altă parte trebuie să apelăm cu toţi la memorie, să ştim când am votat acest buget.  
Sunt aproximativ 3 luni şi jumătate de când acest buget funcţionează. În aceste trei luni 
şi jumătate nu puteam să dăm a doua zi drumul la licitaţie, pentru că mai întâi de toate 
trebuiau întocmite temele de proiectare, după care urma licitaţia pe fiecare proiect în 
parte. În momentul de faţă aceste licitaţii nu sunt întârziate datorită unor  minusuri ale 
unor colegi de la achiziţii sau din altă parte, se derulează în condiţii normale, iar plăţile, 
pentru că aici este problema, execuţia înseamnă că am făcut sau nu plăţi. Plăţile 



  

respective se fac numai în măsura în care cei care s-au apucat de acele lucrări, au venit 
să deconteze. La momentul acesta cu toţii trebuie să fim conştienţi că nu mai avem nici 
o problemă cu lichidităţile, că nu suntem puşi în situaţia să primim facturi şi să nu 
achităm sumele de bani pe care le avem de achitat, iar pe de altă parte suntem în 
postura în care să spunem că până la sfârşitul anului, toate proiectele pe care ni le-am 
propus, vor fi fie executate, fie în curs de executare, pentru că acestea sunt regulile, aţi 
văzut, pe achiziţii publice încep controale pe bani europeni, pentru că nu concep să  
avem nici o scăpare cu privire la procedură, care, într-adevăr, este mai greoaie. Iar la 
acest aspect, suntem în situaţia în care să putem spune că toate aceste proiecte sunt în 
derulare, unele au început să se plătească dintre ele, la unele s-au terminat licitaţiile, au 
venit constructorii, iar pentru a compara cu anul anterior, putem spune că din acest 
punct de vedere nu mai suntem la capitolul de a avea o prevedere, deci a avea banii 
integral, pentru că practic, după cum aţi văzut la modul cum s-a constituit bugetul, 
prevederea ni s-a dat în plic. Legea a spus că IVG este 44% din totalul sumei încasate, 
iar pentru taxele locale, valoarea este cea pe care aţi încasat-o în anul anterior.  Aceste 
cifre nu mai pot fi modificate şi la fel şi cheltuielile respective. Iar, legat de acest 
procent, vreau să fi ţi siguri că  aceste sume de bani vor fi cheltuite integral, pentru că 
suntem la primele trei luni de  după votarea bugetului. În primele trei luni am fost pe 
execuţia bugetară din anul anterior şi nu am avut ce să facem, deci nu puteam să 
angajăm licitaţii, nu puteam să angajăm sume suplimentare, iar în momentul acesta 
suntem pe primele trei luni ale bugetului pe care noi l-am votat.  

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

Art.1.  Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2011, 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, pe semestrul I al anului 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestrul I 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe semestru I al anului 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al anului 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 şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea de la anexa 13 pe 

care am anunţat-o în comisii, în loc de SF Construire Corp Spital Filantropia, SF 
Amenajare Canal Corniţoiu. 

          Dl. Boboc: 
          Eu am avut o intervenţie şi în comisie şi nu am fost lămurit că nu o mai ridicam. 

Dacă în legătură cu capitolul Cheltuieli de capital la care era prevăzută achiziţionarea a 
20 de autobuze este eliminată din buget, deci rectificată pentru perioada următoare. Eu 
ştiu că toţi ne ocupăm ca oraşul nostru să fie un oraş european. Construim pasarele, 
construim străzi moderne, dar fără un transport public modern şi fără aceste mijloace, 
eu zic că nu putem să avem un oraş european şi aş propune ca această sumă care  era 
prevăzută  să rămână în această rectificare având în vedere  intenţia municipalităţii de a 
dota regia de transport cu aceste autobuze. Eu ştiu că nu sunt bani. Bani nu vor fi 
niciodată suficienţi. Dacă sunt alte priorităţi, atunci să le ştim care sunt aceste priorităţi 
şi când se intenţionează să se achiziţioneze aceste autobuze. Eu cunosc situaţia acolo, 
ştiţi cu toţii că vin de acolo, şi suntem printre regiile care are parcul cel mai învechit 
din ţară. Nu mai există la ora actuală regie care să aibă un parc cu autobuze de 20 de 
ani, eu aveam şi de 30 de ani când eram acolo, acum s-a mai înnoit parcul şi credeam 



  

că este o intenţie bună a municipalităţii de a înnoi parcul. De aceea  nu văd 
raţionamentul pentru care această achiziţie este scoasă  din programul de investiţii al 
municipalităţii pentru perioada următoare. 

          Dl. Director Pascu: 
           Execuţia unui buget local, ca de fapt, toate bugetele, se face în condiţii de echilibru 

bugetar.  În comisie am spus că în conformitate cu prevederile Ordonanţei 63 la finele 
fiecărui trimestru se face ajustarea bugetului în sensul aducerii nivelului cheltuielilor la 
nivelul veniturilor. Legea spune că nu poţi să faci reduceri de cheltuieli decât la acele 
capitole bugetare pentru care nu ai angajamente bugetare. La capitolul de investiţii de 
unde s-a redus suma de 2 milioane şi jumătate, până în acest moment, deşi a fost prinsă 
de la începutul anului în buget, nu este demarată nici o acţiune, nici de licitare, absolut 
nimic.  Am fost obligaţi să alegem două variante, ori nu achităm subvenţie energie 
termică pentru toată populaţia municipiului Craiova, ori lăsăm cele două milioane şi 
jumătate pentru autobuze. Atunci s-a optat pentru a asigura furnizarea energiei termice 
la populaţie şi în speţă suplimentarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de 
energie termică, vreau să vă spun că suntem la nivelul lunii februarie, care nu este 
achitat în totalitate şi suntem obligaţi să ne punem de acord la finele fiecărui trimestru 
cheltuielile cu veniturile. Din acest motiv s-a optat pentru diminuarea acestei sume în 
condiţiile în care la finele lunii septembrie, la finele trimestrului trei, veniturile 
bugetului local vor fi majorate sau se vor suplimenta cu suma pe care am dinimuat-o, 
probabil că  se va introduce din nou această poziţie în lista de investiţii a bugetului 
local.   

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

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1-13  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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. 
 
 

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

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

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

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



  

Art.2 . Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41/2011. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului creditelor 
externe şi interne, pe anul 2011. 

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

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

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe şi interne, pentru anul 2011, la 
valoarea de 13.066 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.29/2011. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, 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 fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 

2011, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 . Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2011. 
 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte 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 aprobarea rectific ării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unit ăţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 

aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1 - 55 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.40/2011. 

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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal 

Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 4.885,00 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.36/2011. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

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



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 6.770,00 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.37/2011. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2011.  

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, pentru 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.33/2011. 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribu ţiei lunare de întreţinere 
datorată de persoanele instituţionalizate în cadrul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali. 

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 contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele 

instituţionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau 
de susţinătorii legali, în cuantum de 600 lei. 



  

Art.2.   Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.   Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2009. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

14. Proiect de hotărâre privind 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 august 2011. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna AUGUST 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 iunie 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. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru 
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribu ţie a 
energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna iunie 2011. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a 

costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate 
populaţiei, pentru luna iunie 2011, în valoare de 202.942,88 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. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O nou ă abordare în 
organizarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiov a 
prin implementarea unei aplicaţii informatice de e-sănătate”. 

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 Proiectul „O nouă abordare în organizarea activităţilor Spitalului 

Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicaţii 
informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial POS 
CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor 



  

publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-
sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile. 

Art.2. Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
contribuţiilor pentru proiectul prevăzut la art.1, după cum urmează: 
- 31.990,51lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în 

procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 
- 384.589,19 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 

inclusiv TVA la cheltuielile eligibile. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
1 abţinere (Radu Marin Traian). 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Sănătate electronică 
pentru îmbunătăţirea relaţiei instituţionale medic-pacient în cadrul 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
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 Proiectul „Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţiei 

instituţionale medic-pacient în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova”, în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea 
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea 
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile. 

Art.2.  Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
contribuţiilor pentru  proiectul prevăzut la art.1, după cum urmează: 
- 31.599,00 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în 

procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului. 
- 379.405,00 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 

inclusiv TVA la cheltuielile eligibile. 
Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 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 aprobarea Proiectului „Implementarea 
soluţiilor de e-sănătate la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 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 Proiectul “Implementarea soluţiilor de e-sănătate la Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial POS 
CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor 
publice electronice”, Operaţiunea 4 - Susţinerea implementării de soluţii de 
e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile. 

Art.2. Se aprobă suportarea de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a 
contribuţiilor pentru  proiectul prevăzut la art.1, după cum urmează: 
- 31.599,00  lei, reprezentand contributia proprie la cheltuielile eligibile, in 

procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului; 
- 379.405,00 reprezentand contributia proprie la cheltuielile neeligibile 

inclusiv TVA la cheltuielile eligibile. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosin ţă gratuită, către S.C. GDF 
SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului 
public al municipiul Craiova, situat în str.Craiovi ţa,  în vederea amplasării 
unei cutii de protecţie (tipizate) a redresorului catodic (SPC). 

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

          Dl. Ştefârţă: 
          Constat cu bucurie că de fiecare dată când te numeşti SUEZ sau te numeşti CEZ poţi 

obţine din partea primăriei terenurile de care ai nevoie pentru a dezvolta sau a întreţine 
reţeaua pe care o gestionezi şi al cărui proprietar eşti. Este un lucru bun. Din păcate, 
dacă te cheamă Popescu, Dumitrescu sau Vasilescu, sau ai numele unei alte firme, îţi 
este imposibil să-ţi pui în aplicare proiectele pe care le ai pentru că primăria nu 
consideră că  este prioritar ca industria construcţiilor de tot felul să se dezvolte, că nu 
este prioritar să creeze locuri de muncă şi nu face altceva decât să ţină la sertar  un 



  

număr mare, de ordinul zecilor, de documentaţii de urbanism care, o dată trecute prin 
acest consiliu ar duce la apariţia unor investiţii semnificative în acest oraş. Vor apărea 
hoteluri, vor apărea restaurante, vor apărea service-uri auto, vor apărea şi case 
obişnuite şi oamenii vor plăti impozite, vor apărea locuri de muncă. Să ştiţi că un oraş 
nu se dezvoltă doar prin implementarea a două-trei proiecte  majore, un oraş se 
dezgheaţă şi se dezmorţeşte şi în lucrurile mai mărunte. Nu toate din lucrurile pe care 
le-am spus eu sunt chiar mărunte. Vă rog din suflet, deblocaţi politica referitoare la 
urbanism în oraşul Craiova. Am spus mai demult că urbanismul poate fi o piedică în 
dezvoltarea unui oraş. Urbanismul poate fi şi un motor de deblocare a oraşului. Faceţi 
din politica noastră de urbanism, d-lor din executiv, un motor de dezvoltare al acestui 
oraş. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Sunt convins că legat de cei de la Distrigaz aţi avut cel puţin 5-6 poziţii 

asemănătoare cu cea pe care aţi avut-o astăzi şi, în acelaşi timp, am avut rugămintea la 
dvs. Contractul este semnat în 2003 de Guvernul Năstase. Şi ar fi foarte interesant dacă 
l-aţi putea lua de pe net să-l facem public aici. Ei au dat această prioritate ca să nu-i 
spun altfel, nu numai celor de la Distrigaz. Noi nu facem astăzi decât să executăm un 
contract care este lege pentru România, iar legat de avize, chiar mai devreme am 
discutat cu cei de la Electrica, pentru că la acordul unic plecaseră, şi s-au întors, nu ştiu 
de ce reţin prin sertare lucrările pe care le faceţi dvs., pentru că sunt aici, în acord unic 
şi aţi putea să veniţi să le cereţi explicaţii. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Nu mă refer nici la CEZ nici la Electrica, mă refer la primărie.  Dvs. ţineţi în sertar 

PUZ-urile.   
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Eu vă aduc aminte că aţi vorbit de un PUZ cu o biserică pe care l-am ţinut opt luni şi 

nici până în ziua de azi nu ne-am lămurit care este. Legat de PUZ-urile de care faceţi 
vorbire acum, cred că ar trebui să comunicaţi mai mult cu dl. Arhitect şef. Eu am 
insistat ca pentru şedinţa de astăzi să avem pe ordinea de zi acea comisie şi 
regulamentul efectiv. Din păcate, el nu a putut fi realizat la timp, dar pentru luna 
viitoare vă asigur că va fi pentru că mă voi ocupa personal de el. La acest capitol nu am 
un motiv să spun că am blocat un PUZ, ba, din contră, el este într-o formă de 70% gata 
şi ar putea să vi-l arate. Imediat ce se uită şi juriştii pe el, pentru luna viitoare va fi gata. 
Acolo a existat un punct de vedere, dar se va ajunge imediat la o lămurire a acestui 
aspect, nu va fi o  problemă, dar mă voi ocupa decât de asta şi vă spun că pentru luna 
viitoare va fi pus pe ordinea de zi, iar în privinţa construcţiilor care se vor realiza, fie că 
sunt restaurante, fie că sunt hoteluri, fie că sunt alte aspecte de acest gen, eu sunt pentru 
numai să nu fie construite între blocuri.  Tot timpul am fost pentru, dar sunt împotrivă 
atunci când le luăm craiovenilor lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu. Dacă suntem 
într-o asemenea situaţie, cu siguranţă că voi sprijini toate aceste proiecte fără excepţie.  

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

Art.1.   Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către S.C. 
GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului 



  

public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 0,325 mp, situat în dreptul 
blocului d1, str.Craioviţa, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea amplasării unei cutii de protecţie (tipizate) a 
redresorului catodic (SPC). 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de atribuire în folosinţă gratuită, precum şi sa îndeplinească formele 
de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. GDF SUEZ ENERGY 
ROMÂNIA S.A. 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 repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Asociaţia Naţională a Surzilor din România – Filiala Craiova, 
a spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl.19-parter. 

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 fără licitaţie publică, pe o 

perioadă de 3 ani, către Agenţia Naţională a Surzilor din România, filiala 
Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 19,20 mp şi 7,12 mp-acces dependinţe, situat în municipiul 
Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl.19 – parter, cu condiţia achitării debitului 
restant, în sumă de 508,93 lei, până la emiterea repartiţiei. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România, filiala Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

21. 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 identificate la art.1 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

22. 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, pe 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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



  

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de în chiriere 
nr.1 TM/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv  până la 15.08.2016, a 

duratei contractului de închiriere 1TM/2001, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiul Craiova şi S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunication 
S.A., având ca obiect terenul din municipiul Craiova, situat în incinta 
Stadionului Ion Oblemenco, lângă stâlpul de nocturnă nr.2, pe care sunt 
amplasate echipamente specifice telefoniei mobile.  

Art.2. Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractului prevăzut 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.  (1) Se aprobă renegocierea chiriei, având ca preţ de pornire nivelul taxei stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată, dar nu mai puţin decât echivalentul în lei al tarifului din contract, 
aferent anului 2011. 

  (2) Începând cu anul 2012 chiria renegociată aferentă terenului închiriat se va 
actualiza în funcţie de indicele preţurilor de consum, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional în 
formă modificată şi renegociată a contractului de închiriere nr. 1TM/2001. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158/2001. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  Direcţia 
Impozite şi Taxe şi S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunication S.A. 
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 contractului de în chiriere 
nr.2 TM/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ORANGE ROMÂNIA S.A. 

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



  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, respectiv  până la 15.08.2015, a 

duratei contractului de închiriere 2TM/2001, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiul Craiova  şi S.C. Orange România S.A., având ca obiect terenul din 
municipiul Craiova, situat în incinta Stadionului Ion Oblemenco, lângă stâlpul 
de nocturnă nr.3, poarta 8, pe care sunt amplasate echipamente specifice 
telefoniei mobile.  

Art.2. Se interzice subînchirierea, cesiunea sau asocierea cu alte persoane fizice sau 
juridice, fără acordul autorităţii locale, sub sancţiunea rezolvirii de drept a 
contractului prevăzut 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.  (1) Se aprobă renegocierea chiriei, având ca preţ de pornire nivelul taxei stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată, dar nu mai puţin decât echivalentul în lei al tarifului din contract, 
aferent anului 2011 

  (2) Începând cu anul 2012 chiria renegociată aferentă terenului închiriat se va 
actualiza în funcţie de indicele preţurilor de consum, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actul adiţional în 
formă modificată şi renegociată a contractului de închiriere nr. 2TM/2001. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2001. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară,  Direcţia 
Impozite şi Taxe şi S.C. Orange România S.A. 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 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, 
republicată, 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.232/2004, 360/2010 şi 408/2010. 

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. 
 
 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37432/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Balteş Liviu Iulian. 

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. 37432/2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Balteş Liviu Iulian, 
având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 20,17 
mp, situat în b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), 
până la data de 01.01.2012.  

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 Urbanism Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi dr. Balteş Liviu Iulian 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 încetarea contractului de concesiune 
nr.273/2006, încheiat între Consiliului Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
MACPLAST S.R.L. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.273/2006, încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MACPLAST S.R.L., care are 
ca obiect terenul în suprafaţă de 1340 mp, situat în municipiul Craiova, str.  
Brazda lui Novac, nr.11. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.149/2006 referitoare la concesionarea către S.C. 
MACPLAST S.R.L, a terenului  aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, nr.11. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico–Financiară şi S.C. 
MACPLAST 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 modificarea contractului de concesiune 
nr.37202/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Cabinet Medical Sfetcu Veronica 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 modificarea contractului de concesiune nr.37202/2006, având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, 
Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 16, după cum urmează: 

a)partea contractantă dr.Sfetcu Veronica se înlocuieşte cu dr.Uţă Iulian, medic 
titular – medicină de familie al S.C.Cabinet Medical Sfetcu Veronica S.R.L.; 
b)majorarea duratei concesiunii de la 7 ani şi 3 luni la 15 ani, începând cu 
01.06.2006. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a  contractului de concesiune nr. 37202/2006, prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 



  

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, dr. Sfetcu Veronica şi dr. Uţă 
Iulian 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 aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
Dl. Preşedinte: 
Vreau să ştiu dacă este inclus preţul de mărire a tarifului cu 30%, pentru că s-au 

vehiculat în presă anumite informaţii şi vreau să le lămuresc la cererea mai multor 
cetăţeni ai craiovei. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Sunt convins că aţi citit proiectul şi că aţi văzut şi calculul care este întocmit. Este 

strict legat de costurile cu consumabile, pentru că ştim care a fost evoluţia 
combustibilului, nu trebuie să spunem că acum  şapte-opt luni era cu cel puţin 20-25% 
mai mic, a uleiurilor, impozitul pe utilaje, redevenţa, amortizările, toate aceste  sunt 
enunţate foarte clar  şi comparaţie între 2010 şi 2011 spre exemplu la combustibil era 
3,5 acum este 4,2. Cred că dacă vă duceţi la pompă, nu luaţi cu 4,2. Uleiul de motor era 
4,9, acum este 5,75. Nu mai vorbim că influenţă a fost şi odată cu TVA au luat-o toate 
în sus. Toate aceste creşteri sunt influenţate de creşterile consumabilelor şi am făcut şi 
o comparaţie. În prezent la asociaţiile de proprietari, fără TVA este 3,53 iar după 
această şedinţă va fi 4,8 lei. Influneţele în cifre absolute sunt acestea. 

Dl. Boboc: 
Este adevărată argumentarea dvs., este logică, dar ne amintim cu  câtva timp în 

urmă, împreună am hotărât transformarea serviciului în societate şi la data respectivă 
toţi am fost de acord că această transformare nu implică costuri suplimentare şi toată 
lumea a luat de bun acest lucru şi noi am fost de bună intenţie şi am fost de acord cu 
acest lucru. Este adevărat că sunt probleme care trebuie corectate pe parcurs ca la toate 
serviciile, dar şi atunci când am fundamentat costurile şi am aprobat bugetul la 
începutul anului, eu cred că profesioniştii de la salubritate au luat în  calcul o anumită 
evoluţie de preţuri, când au stabilit acest preţ orientativ. Singura problemă care ar fi, 
problemă de forţă majoră, dacă vreţi, care s-ar justifica, ar fi creşterea TVA-ului. 
Celelalte sunt elemente de costuri care, în general, la fundamentarea unui buget, fiecare 
societate a trebuit să le ia în calcul având în vedere anumite evoluţii, tendinţe, inclusiv 
pe piaţa combustibililor, ce spuneaţi dvs. Inclusiv declaraţia dvs. la începutul anului a 
fost că noi nu vom creşte  taxele şi impozitele pentru populaţie în acest an şi cred că 
această creştere vine şi ne contrazice cu ce noi am hotărât împreună atunci, ca să 



  

menţinem aceste taxe şi acest lucru nu-l fac din punct de vedere populist, cum de 
regulă se interpretează, ci situaţiei la ora actuală, a populaţiei, care din ce în ce are 
foarte mari probleme în ceea ce priveşte aceste taxe şi impozite, şi în ceea ce priveşte, 
existenţa dacă vreţi, cu care se confruntă o mare parte din populaţia din municipiu. Am 
înţeles că ar fi o problemă şi de altă natură, în sensul că nu toţi plătesc aceste taxe. Asta 
este o altă problemă a noastră de organizare şi trebuie să vedem ce se întâmplă pe la 
asociaţii, prin cartiere, ca să putem să-i înregistrăm şi toată lumea să poată să plătească. 
Cred că n-ar fi bine venită chiar o creştere cu acest procent şi nu ar fi nici justificată şi 
ar fi o problemă care pentru noi, consiliul local, şi pentru dvs., executiv, nu ar fi 
elegantă şi onorantă în această perioadă să creştem cu 30% aceste taxe. Poate că ne mai 
gândim şi poate vedem care ar fi soluţia.  Eu sunt de acord că o societate, şi acum este 
societate, trebuie să-şi fundamenteze şi venituri şi costuri ca să funcţioneze şi am fost 
toţi de acord cu acest lucru, dar am spus aceste probleme pe care împreună le-am 
discutat atunci când am constituit această societate. 

Dl. Viceprimar Dincă: 
Haideţi să facem câteva lămuriri. Acum nu votăm mărirea unor taxe  şi impozite. 

Dacă cineva insistă să spună acest lucru, minte. Taxele şi impozitele le-am votat la 
începutul anului. Acesta este un tarif, nu este o taxă, nu este un impozit. Este un tarif la 
o socitate comercială pe care noi putem să o ţinem pe pierderi sau putem să-i asigurăm 
să subziste la limita de aproape zero profit. Scopul nu este să realizeze salubritatea 
profit. Un prim aspect. Un al doilea aspect. Dacă vreţi să fiu din nou cel care măreşte şi 
pune biruri pe oameni, puteţi s-o faceţi în continuare.  Eu vă dau două exemple. La Iaşi 
este 6,25, şi la Timişoara 9,28. La noi, după cum v-am spus este 4,80. În momentul de 
faţă dacă cineva se duce şi ia benzină cu 4,2 de la pompă, este foarte bine, dar nu cred. 
S-a făcut o licitaţie, am obţinut un preţ bun, dar este cu mult mai mare decât cel pe care 
l-am luat acum doi ani, pentru că benzina avea preţul pe care îl avea acum doi ani, nu 
trebuie să conving pe cineva anume, fiecare ajungem pe la pompă. Dacă îi lăsăm cu 
preţurile actuale, vor avea cheltuieli mai mari pe benzină, pe ulei, pe ce am mai spus 
aici, pe amortizări. Vor avea încasări mai mci. Este adevărat, dacă sunt probleme în 
ceea ce priveşte încasarea, asta trebuie s-o rezolve Serviciul Public   şi nu trebuie să 
acoperim noi aceste pierderi pe care le au. În nici un caz.  De aceea v-am spus că aceste 
aspecte sunt fundamentate pe cifre legate de inflexiunile existente pe piaţă cu privire la 
costuri.  Am auzit şi expresia aceea că dacă nu făceam societate comercială, aveam un 
preţ mai mic. De ce? Rămânea motorina la acelaşi preţ? Uleiul la acelaşi preţ? Nu este 
nici o legătură între una şi alta. Acea societate comercială am făcut-o tocmai pentru că 
legislaţia ne-a obligat. Nu a fost moftul nimănui şi toţi am votat-o pentru că am salvat 
700 locuri de muncă şi nu numai că am salvat, am reuşit să mai angajăm încă 150 de 
oameni după. Acestea au fost efectele pozitive. Este evident că este o măsură  
nepopulară atunci când măreşti orice, fie un tarif, fie o taxă, fie un impozit. Trebuie să 
fim realişti cu acest subiect. Dvs. hotărâţi dacă vreţi să ţinem salubritatea pe pierderi şi 
peste doi ani să vorbim de faliment, sau să avem o societate viabilă care să funcţioneze 
şi să îşi păstreze cele 700 locuri de muncă, ba din contră, aveţi astăzi două proiecte, să 
mai angajăm 50 de persoane. Iată că lucrurile, dacă le facem ca la carte, şi nu încercăm 
să fim populişti, aduc noi locuri de muncă, au un preţ echilibrat, repet, este mult mai 



  

comod să ai preţul de acum, decât preţul pe care îl propunem. Nu cred că ar vrea cineva 
să spună că este mai bun preţul pe care vi-l dau eu şi va fi toată lumea bucuroasă că se 
va încasa acel preţ. Rugămintea mea este atunci când votăm, să alegem, lăsăm 
salubritatea cu cheltuieli mai mari şi cu încasări mai mici sau echilibrăm. Aceasta este 
propunerea, raportată la ceea ce aveţi şi dvs. în documentaţie, la preţurile care au 
crescut în ultimii doi ani de zile. 

Dl. Nedelescu: 
Sunt de acord că preţurile au crescut, nu sunt de acord să lăsăm salubritatea pe 

pierdere, însă dacă vă reamintiţi la începerea mandatului, am fost cel care am atras 
atenţia în şedinţa consiliului local, să nu creştem acel preţ de depozitare a gunoiului. 
Ştiţi foarte bine, conform contractului trebuia să plătim 11,90 dolari pe tona de gunoi 
depozitat cu TVA inclus şi vedem acum că plătim 24 de euro pe tonă.  Acesta este 
lucrul care mă nemulţumeşte, sunt de acord că trebuie să angajăm oameni, salut acest 
fapt,  că vom angaja oameni, sper să avem un oraş mai curat, sper ca şi serviciul să-şi 
facă datoria aşa cum spunea şi dl. Viceprimar şi să încaseze restanţele pe care le au de 
încasat, însă spun cu certitudine că am greşit atunci când am aprobat acea majorare de 
tarif. Am greşit enorm şi văd că nimeni nu s-a sesizat, vedem efectele în timp. Acestea 
sunt efectele acelei măriri. 

Dl. viceprimar Dincă: 
În noul preţ, spre bucuria noastră, a tuturor, n-avem nici o inflexiune datorată unei 

noi creşteri la groapa de gunoi. Este  cea de acum doi ani, aşa este, este corect. Eu m-
am tot gândit, am tot discutat de acel contract, despre posibilitatea măririi, micşorării, 
doar că pe piaţă au apărut noi oportunităţi, noi variante. Pe de o parte acum trei luni de 
zile am votat împreună acea colectare selectivă care va fi făcută în patruzeci de puncte, 
ceea ce înseamnă că deponia scade, deci vom avea o cantitate de gunoi mai mică 
depusă şi asta înseamnă o cheltuială mai mică pentru cei de la salubritate, iar pe de altă 
parte noi avem posibilitatea, şi asta va fi decizia noastră, a tuturor, să creăm o staţie de 
selectare a deşeurilor, iar acest lucru presupune că cantitatea pe care o s-o depunem, va 
fi undeva la 20-25%. Preţul va fi cu mult mai mic, doar că în această situaţie consiliul 
local trebuie să facă un efort şi să facă o investiţie de genul celei care v-am zis legată 
de colectarea selectivă. Există la momentul acesta unităţi, fabrici de colectare selectivă 
extrem de performante. Pentru mine una a fost uluitoare. A ajuns şi la 10% să fie 
valoarea. Ce-i drept este un preţ mare,  undeva la aproximativ 10 milioane de euro, dar 
o asemenea investiţie dacă şi-ar putea-o permite consiliul local, acea inflexiune de preţ 
ar fi sub 1% legat de deponia la groapa de gunoi.  Ar fi o realizare imensă pentru oraş 
şi cred că aceasta ar trebui să fie ţinta noastră pentru anul următor, pentru noul buget şi 
putem s-o prevedem pe doi ani de zile, de aşa manieră încât la finalul mandatului să 
spunem că am redus din valoarea taxei sau valoarea acelei sume pe care o plătim noi 
pentru gunoi şi putem spune şi de ce. Nu avem nici o obligaţie de a depune o anumită 
cantitate, că am auzit această discuţie, deci aici putem să lucrăm şi să nu avem nici un 
fel de problemă, ne permite contractul să facem o asemenea investiţie şi cantitatea de 
gunoi depusă să fie foarte mică. Atunci când mergem prin luncă să nu mai existe acel 
pericol să miroase de la groapa de gunoi pentru că vor fi depuse materiale care nu 
miros şi cred că ar fi un avantaj pentru toată lumea.  



  

Dl. Nedelescu: 
Nu este vorba despre un drept la replică. Sunt de acord cu dl. Viceprimar în 

totalitate că trebuie să luăm toate măsurile pe care ni le putem permite pentru a reduce 
costurile, însă vreau să asigur că acest contract eu îl cunosc foarte bine. În acest 
contract era prevăzută o anumită cantitate pe care trebuie s-o depunem, însă cu efortul 
executivului din anul 2004-2008 s-a reuşit eliminarea acelei prevederi, însă asta nu 
justifică cu absolut nimic creşterea de preţ de la 11,90 dolari pe tonă cu TVA inclus la 
24 euro pe tonă, pentru că sunt de acord cu Domnia sa că toate investiţiile pe care 
urmează să le facem să coborâm costurile, dar dacă rămâneam în cadrul contractului 
care era ferm şi pe 39 de ani, costurile scădeau. 

Dl. Badea: 
Multe din argumentele d-lui viceprimar sunt întemeiate.  Cele care vizează în 

schimb comparaţia cu Iaşi şi Timişoara, din punctul meu de vedere nu sunt întemeiarte 
pentru că Iaşiul are o groapă de gunoi la aproximativ 18 km distanţă de oraş, ceea ce 
presupune un  consum în plus de carburant pentru ducerea gunoiului la groapa 
respectivă, lucru care nu este cazul la Craiova. Vis a vis de Timişoara, ştiu foarte bine 
că în zona Timişoarei datorită investiţiilor masive care au avut loc, s-au creat locuri de 
muncă, s-a creat posibilitatea ca cei care trăiesc în zona respectivă să aibă resurse mult 
mai mari decât în zona noastră. Noi cei de la PNL considerăm că pentru următoarea 
perioadă, preţul actual este just şi că mărirea nu se justifică. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Este cu 110% poate chiar mai mult la timişoara este 9,28 şi la Craiova este 4,8. 

Pentru 18 km nu are cum să crească cu 110%. La Iaşi este 6,25, deci este cu 50% mai 
mare. Eu v-am dat două exemple în sensul că nu urmărim să realizăm nu ştiu ce 
profituri pentru Serviciul Public de Salubritate care este tot al nostru, ci pur şi simplu 
să avem o funcţionare normală şi firească a  acestei societăţi comerciale. Fiecare şi-a 
spus punctul de vedere. Este mai aproape campania electorală pentru unii, eu vă spun 
că în felul acesta vom avea o funcţionare normală, vom avea posibilitatea să avem un 
oraş curat, vom avea posibilitatea ca această societate să nu fie pusă peste doi ani pe 
butuci şi să fie viabilă din toate punctele de vedere, iar încet-încet să mai putem angaja. 
Astăzi angajăm 50 de oameni. Nu putem ca astăzi să-i angajăm şi mâine să le spunem 
că nu le dăm nici un salariu că n-avem de unde. Nu vine nimeni de sus să ne dea bani.   

Dl. Magla: 
N-aş fi intervenit dacă nu începeam iar să ne cam tatonăm în chestiunea cu 

exemplele că în altă localitate este aşa şi la noi este aşa. Constat cu tristeţe că de fiecare 
dată astfel de exemple sunt luate ca etalon pentru fundamentarea unor puncte de vedere 
atunci când ele ne avantajează şi stau atunci şi mă întreb că tot am făcut referire şi la 
combustibil, de ce într-o structură care lucrează cu materie primă, în principal 
combustibil, cum este transportul în comun, la Braşov este 1,5 lei biletul de autobuz şi 
la Craiova este 2 lei.  Revenind la chestiunea cu salubritatea, nimeni nu este nici 
absurd, lăsaţi-o mai moale şi cu chestia cu campania electorală, pentru că realmente 
cred că au probat majoritatea colegilor că nu sunt în nici un fel de campanie electorală, 
dar la rândul lor, ei având şi obligaţia morală că au fost aleşi de cetăţeni, trebuie să 
pună nişte întrebări, să clarifice şi să aibă garanţia că în momentul când se ia o astfel de 



  

decizie, ea este cea justă şi în contextul acesta al fundamentării, ne gândeam cu toţii că 
poate ea era făcută de natura: uite, au survenit următoarele influenţe negative care 
încarcă costurile, pe articole de cheltuieli. Noi, în urma analizei interne la societate, am 
luat următoarele măsuri de eficientizare, care au diminuat acest efect negativ în 
proporţia nu ştiu care, avem, de asemenea, un plan inteligent de dezvoltare care ar 
necesita o resursă de atâta valoare şi trăgând linie după aceste lucruri, ar necesita, s-ar 
impune  o diferenţă recuperabilă printr-o majorare de tarif pentru o perioadă de atât. 
Atunci într-adevăr, lucrurile ar fi fost făcute profesionist şi  inteligibil, decât să venim 
să spunem că a crescut combustibilul cu nu ştiu cât, şi să majorăm tariful, nu este în 
regulă. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Tariful se angajează cineva să-l plătească pentru creşterea de  combustibil şi de ulei, 

că asta este până la urmă concluzia.  
Dl. Cherciu: 
Din nefericire a devenit un obicei, nu numai în Craiova, este chiar un sport naţional, 

în care foarte multe regii şi în general companii cu capital de stat, prezintă majorările 
ca un dat de la sine, invocând factori care sunt de natură obiectivă, fără să vină însă în 
contrapartidă şi cu un set de măsuri prin care costurile să fie reduse. Acesta este 
motivul pentru care aş dori să fim cu toţii de acord ca de aici înainte, ori de câte ori o 
regie din subordinea primăriei, sau companie, şi mă refer inclusiv la Compania de Apă, 
Regia de Transport, vor veni cu astfel de propuneri şi cu raporte prin care invocă 
obiectiv motive de creştere a preţurilor, să însoţească această documentaţie şi de 
măsurile efective de reducere a preţurilor. Orice societate comercială din lumea asta, 
înainte de a-şi încerca să-şi majoreze preţurile, încearcă să-şi facă o analiză cum poate 
să-şi reducă costurile. V-aş ruga să  fim cu toţii de acord ca de aici înainte să analizăm 
propunerile înaintate de consiliile de administraţie şi funcţie de măsurile pe care dânşii 
le au în vedere pentru reducerea costurilor. 

Dl. viceprimar Dincă:  
Sunt absolut de acord cu dvs., nu vă ascund faptul că încă o regie, în speţă 

RAADPFL, venise cu o asemenea propunere de mărire a unor tarife. Am discutat cu 
dânşii, le-am cerut exact ce-mi spuneţi dvs. Ne-.au justificat că timp de trei ani nu s-a 
făcut nici o majorare şi că au crescut tot felul de preţuri. Eu m-am uitat pe profit şi am 
văzut că ei şi cu aceste preţuri, au avut profit şi atunci nu se justifica. În situaţia de aici 
ne uităm pe execuţia salubrităţii pe primele şase luni şi vedem dificultăţile.  Este 
adevărat că putem să facem o grămadă de alte operaţiuni financiar contabile să avem şi 
alte răspunsuri de genul celor pe care le-aţi spus dvs., dar în momentul de faţă ei sunt la 
limită.  Poate luna viitoare, peste două luni, peste trei luni, cei de la RAADPFL, vor 
veni din nou. Din punctul meu de vedere acolo se justifică pentru că au avut profit, iar 
execuţia bugetară pe primele şase luni este în regulă acolo. M-am uitat şi la aceste 
aspecte pe care  le-aţi enunţat dvs. 

Dl. Nedelescu: 
Răspunsul l-a dat dl. Viceprimar.  RAADPFL era chiar îndreptăţit să facă acea 

solicitare. Haideţi să ne uităm la management.   
Dl. Preşedinte: 



  

Plecând de tot ce au spus colegii, am constatat că în ultimii trei ani preţul la gunoi a 
crescut cu 100%.  Sunt situaţii în care pe cetăţeni care locuiesc şi la bloc ajunge să-i 
coste mai mult gunoiul decât impozitul pe locuinţă sau consumul de apă. Cred că ar fi 
mai bine ca această creştere să fie undeva în jur de 10% şi asta undeva numai pentru 
faptul că se mai angajează nişte oameni să îmbunătăţească starea de curăţenie a 
oraşului. Poate că n-ar fi de lepădat ideea ca executivul să se gândească la trecerea 
înapoi a salubrităţii regie în subordinea primăriei unde putea fi controlată mai bine. Nu 
este vorba de dat oameni afară. S-au făcut nişte angajamente când s-a înfiinţat această 
societate că nu se vor mări preţuri, tarife, iar la scurt timp se face acest lucru. Nu am 
nici un fel de garanţie că peste şase luni se va face altfel, că nu ştiu ce a mai intervenit. 
Nu acuz de rea credinţă pe nimeni, dar totuşi trebuie să ţinem cont şi de nişte realităţi. 
Eu depun un amendament ca creşterea de preţ să fie de 10%.  Suntem de acord cu 
delegarea de gestiune, dar amendamentul este cu 10%   creşterea de preţ. 

Dl. Nedelescu: 
Nu există fundamentare. 
D-na Secretar: 
O asemenea propunere nu poate fi votată întrucât contractul de delegare are o 

componentă tocmai cuprinsul anexei 14 privind tarifele astfel cum a fost fundamentată. 
În lipsa acestei anexe nu putem vota contractul de delegare. 

Dl. Nedelescu: 
Eu vreau să fac altă propunere, dacă îmi permiteţi, dl. Preşedinte,  retragerea acestui 

punct şi societatea să vină cu un plan de management, să angajăm acei oameni pe care 
ne-am propus să-i angajăm şi să vedem ce facem fără creştere de tarif. 

D-na Secretar: 
Eventual puteţi lua în considerare să nu luaţi în discuţie anexa 14 cu privire la 

tarife, respectiv încetarea HCL 399/2010 în caz contrar în lipsa contractului de delegare 
societatea nu-şi poate derula activitatea. Întrucât este iniţiativa executivului, doar dl. 
Viceprimar Dincă Mărinică poate să propună menţinerea sau modificarea proiectului. 

Dl. Nedelescu: 
Să retragem anexa 14. 
Dl. viceprimar Dincă: 
Ne-am asumat o anumită responsabilitate, suntem aici toţi responsabili. Nu este 

moftul cuiva că trebuie să facem acest contract de delegare, pentru că altfel această 
societate nu va funcţiona. Vă aduc aminte că această societate comercială a fost făcută 
pentru că  s-a modificat legislaţia cu privire la disciplina fiscală şi aceşti oameni erau în 
pericol să-i dăm pe toţi afară fără excepţie, de aceea am făcut o societate comercială, 
iar dacă nu votăm şi rămân fără contract de  delegare, este responsabilitatea noastră a 
tuturor. Nu putem nici să facem o societate şubredă, nu putem nici să n-o facem de loc. 
Fiecare dintre noi îşi asumă responsabilitatea şi o votează în consecinţă pentru şi 
împotrivă şi ceea ce hotărâm aici ne supunem cu toţii. M-am bucurat de ce a spus dl. 
Magla legat de faptul că nu trebuie să  mai vorbim despre campanie. Nu mai vorbesc 
despre campanie decât atunci când simt că anumite lucruri sunt ca şi declaraţii politice 
când se vorbeşte de preţuri, de cost-beneficiu, de  chestii din acestea de bun simţ. Dar 
în momentul de faţă cu toţii ne asumăm responsabilitatea. Le dăm sau nu contractul de 



  

delegare în forma în care există şi pentru care o să ia şi avizele necesare pentru că au o 
agenţie de reglementare care le cere anumite standarde. Noi decidem aici şi cum 
decidem aşa facem.   

Dl. Nedelescu: 
Vreau să fac un apel la dvs.  Haideţi să retragem anexa 14 care se referă la tarife să 

votăm delegarea de competenţă şi să mergem înainte şi luna viitoare, aţi mai făcut 
astfel de lucruri şi aţi văzut că a ieşit bine.   

D-na Secretar: 
După cum a spus dl. Viceprimar, se menţine proiectul în forma promovată în 

şedinţă. 
D-ra Predescu:    
În aceste condiţii, ca şi aspect de procedură, avem două variante: forma iniţială a 

executivului şi cea de-a doua care a rezultat din dezbateri, fără anexa 14. Urmează să le 
supuneţi la vot pe ambele. 

D-na Secretar: 
Nu se pot supune la vot ambele şi vă spun de ce, întrucât executivul îşi susţine 

proiectul aşa cum a fost formulat. Eu nu pot să vă aduc ca amendament modificarea 
iniţiativei. Ca secretar, eu v-am spus faţă de ce propuneaţi dvs. care ar fi fost o 
variantă.  

D-ra Predescu: 
Este un amendament. Orice amendament se supune la vot. Amendamentul a fost 

făcut de unul dintre consilieri, însuşit de mai mulţi consilieri, ca urmare, el urmează să 
fie supus la vot. Se supune la vot amendamentul, dacă  trece, atunci trece proiectul cu 
amendamentul. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Toate proiectele sunt iniţiativa executivului. Toate vor fi supuse la vot aşa cum şi 

le-a însuşit executivul. Având în vedere că acest proiect pe care îl susţine executivul nu 
trece,  se termină tot. Executivul, în timpul şedinţei, poate  să-şi însuşească sau nu, 
eventuale amendamente care se fac inclusiv în timpul şedinţei. Fiecare dintre noi îşi 
asumă responsabilitatea votului astăzi. Nu trecem la discuţii care pot fi apreciate sau 
nu. Executivul poate să-şi însuşească sau nu acest amendament.  Executivul nu şi-l 
însuşeşte şi atunci se supune la vot proiectul aşa cum este fără alte observaţii, fără alte 
discuţii. 

Dl. Giurgiu: 
Vroiam să vă întreb dacă la comisii au fost discuţii că la juridic nu a fost nici o 

discuţie şi acum ne-am trezit toţi aici că fiecare are câte o problemă cu acest punct. 
D-na Secretar: 
Toate comisiile au dat aviz favorabil fără comentarii.  
D-ra Predescu: 
La comisii din partea executivului nu a fost nici unul dintre viceprimari. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma elaborată de executiv. Vă anunţ că 

consilierii USL nu vot vota acest proiect. Cine este pentru? Votat cu 11 voturi pentru şi 
10 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost respins.                      



  

                                    
 

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădini ţa cu 
program prelungit nr.53, a terenului ce aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Amaradia, nr.59. 

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 dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în str. Amaradia, nr.59, în suprafaţă de 36448 mp 
(33823 mp din măsurători), cu nr. cadastral 24560, înscris în cartea funciară 
nr.67999, în două loturi de proprietate, identificate conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- lotul 1 de teren, în suprafaţă de 2400 mp; 
- lotul 2 de teren, în suprafaţă de 31423 mp. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grupului Şcolar Industrial        
Energetic asupra lotului 1 de teren, în suprafaţă de 2400 mp., identificat la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3.   Se aprobă darea în administrare, către Grădiniţa cu program prelungit nr.53, a 
lotului de teren, în suprafaţă de 2400 mp, situat în str. Amaradia, nr.59, în 
vederea construirii unei grădiniţe.   

Art.4.  Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului notarea dreptului de 
administrare, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Grădiniţa cu 
program prelungit nr.53. 

Art.5.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
procesul verbal de predare-primire a terenului şi să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

           Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi 174/2001 referitoare la darea în administrarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea. 

          Art.7. Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 
pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

       Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Juridică, Direcţia Economico – Financiară, Grădiniţa cu 
program prelungit nr.53 şi Grupul Şcolar Industrial Energetic 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 darea în administrarea Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova a unor bunuri 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 darea în administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, 

a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
identificate conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 

              Art.3.  Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 
pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

       Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi Căminul pentru Persoane 
Vârstnice 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 încetarea dreptului de administrare al 
Grădini ţei cu Program Prelungit nr. 31 asupra imobilului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în b-dul Decebal, nr. 43, 
bloc 53. 

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

          Dl. Albăstroiu: 
          Făcând parte din consiliul de abministraţie al acestei grădiniţte nr. 31, felicit 

executivul şi ini ţiativa dânşilor de a reabilita şcoala Petrache Poenaru şi a o aduce la 
standarde europene pentru a putea să mutăm această grădiniţă care îşi desfăşura 
programul pe o scară de bloc, în felul acesta rămânând şi 16 apartamente la dispoziţia 
primăriei pentru a le acorda celor nevoiaşi care au fost evacuaţi. Pe această cale rog 
executivul ca împreună cu cei de la RAADPFL să ia măsuri să ajute în continuarea 
această grădiniţă la instalarea unor aparate de  joacă pentru copii, la Petrache Poenaru 



  

existând o suprafaţă foarte mare unde pot să-şi desfăşoare copiii activitatea 
educaţională în condiţii cât mai bune. 

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

Art.1.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 31 Craiova, asupra imobilului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în b-dul Decebal, nr. 43, bloc 53, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă schimbarea destinaţei  imobilului compus din 16 apartamente, 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, din spaţiu de învăţământ grădiniţă, în 
locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate şi/ sau în curs de evacuare din 
locuinţe retrocedate, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Art.3.   Predarea – primirea bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de protocol de predare - primire. 

Art .4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare – primire al bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.45 din anexa nr.1 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor 
în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 

Art.6.   Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu va lua măsuri pentru 
îndeplinirea procedurilor legale, prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, 
pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 31 Craiova 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 modificarea inventarului bunurilor afl ate 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 din domeniul privat al 

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de 



  

Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, prin 
completare cu bunul „teren str. Unirii nr. 188, suprafaţă de 647 mp şi valoare 
de inventar 0,01 lei”.  

  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 Urbanism, 
Amenajarea Teritoriului şi 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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
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 în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, 
b)se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.497/2009 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic 
în Parcul Tineretului 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 modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.497/2009 care va avea următorul conţinut: 
              „Art.1.  Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Craiova Water Park – 

Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiului 
Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 
durabilă şi promovarea turismului, domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea 
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, în valoarea 
totală de 86.066.199,35 lei, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.67/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

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

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Dacă nu se angajează, trebuie să le explicaţi de ce nu se angajează cei 50 pentru că 

nu vor fi bani. Dacă se angajează trebuie să le explicaţi de unde le daţi salariile. 
          Dl. Badea: 
          Am fi fost mai fericiţi dacă ne spuneaţi că aţi reuşit să aduceţi o fabrică de 

subansamble care să  reuşească să aducă 700-800 de locuri de muncă bine plătite.  Cei 
50 de oameni pe care îi angajaţi la salubritate sunt importanţi pentru curăţenia oraşului, 
însă trebuie să fim realişti, resursele financiare pe care noi le alocam pentru plata 
acestor oameni erau totuşi micuţe.  

           Dl. Viceprimar Dincă: 
          Anul acesta am angajat 200 numai la salubritate şi 40 la RAADPFL, deci 240 numai 

pe bugetul nostru. 7 furnizori Ford sunt în curte la Ford. Nu este meritul meu, dar sunt 
locuri multe de muncă şi putem să susţinem toate aceste investiţii fiind aşa cum am fost 
când eram la începutul funcţionării acestui consiliu local. Din păcate  pe uzi ce trece 
simt că este mai importantă politica USL decât politica Consiliului Local Craiova. 



  

Acesta este punctul meu de vedere şi am constatat-o astăzi când dl. Preşedinte de 
şedinţă a spus că reprezentanţii USL votează împotrivă. 

          Dl. Badea: 
          Este a doua oară când faceţi referire la problema politică. Noi înţelegem că sunteţi 

presionat, înţelegem presiunea pe care o suportaţi în ultimele zile, într-o mare măsură 
îndreptăţită. Vă rugăm totuşi, nu mai faceţi referire la aspectul politic că înainte de 
politicieni, suntem craioveni, suntem oameni care dorim binele acestui oraş.  

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

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.67/2011, 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 unanimitate de 
voturi.                                                                                                               
 
 
      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 29.07.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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