
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.04.2011 

 
 
 

 D-na  consilier juridic Deca:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi in unanimitate. Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
    Supun aprobării dvs. atât procesul verbal al şedinţei desfăşurate în luna martie a 
anului curent, cât şi controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la 
hotărârile adoptate. Au fost adoptate 44 de hotărâri, dar au primit control de 
legalitate decât 8 hotărâri. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvantul d-lui consilier Mincu pentru a prelua conducerea sedintei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Bună ziua, stimaţi colegi. Hristos a înviat! Cu siguranţă, sărbătorile pascale au 
adus în sufletul craiovenilor lumină şi credinţă. 
    Prin dispoziţia nr. 13028/21.04.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.04.2011, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 

 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I 
al anului 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor 
Babeş” 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 Regulamentului privind îndrumarea şi 
coordonarea asociaţiilor de proprietari, precum şi desfăşurarea controlului 
financiar contabil la asociaţiile de proprietari/locatari din municipiul Craiova. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluărilor anuale 
ale managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi 
Filarmonica “Oltenia” Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază minim pe unitate şi a 
coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi execuţie al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

11. 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 mai 2011. 

12. 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 martie 2011. 

13. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea construcţiei „Bufet Lunca Jiului”, 
situată în municipiul Craiova, str. Banu Stepan, nr.2A. 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei şi includerea terenurilor 
situate în extravilanul municipiul Craiova, Tarlaua 24, Parcela 7, respectiv  
Tarlaua 27, Parcela 8, în domeniul public al municipiului Craiova, în vederea 
realizării unei alei de acces  carosabil. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
DCV GAZ S.R.L. ., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de 
alimentare cu gaz auto SKID GPL, situată în bld. Dacia, intersecţia cu Aleea 
III Castanilor 

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

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Enea 
Denisa, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T1, sc.6, ap.12. 



  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe între titularii 
contractelor de închiriere nr.239113/29.12.2004 şi nr.239087/29.12.2004. 

20. 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. 

21. Proiect de hotărâre privind închirierea, către Assani Abdul Rahman, a 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Ştefan cel Mare, nr.5, pe care este amplasată o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.263/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Dolj. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 
nr.14761/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi IF 
Călinescu Eusebiu şi Verginia. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
spaţiu comercial, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 

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

28. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului 
Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” asupra imobilului „cămin băieţi”, 
situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 22. 

29. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Grupului 
Şcolar „Matei Basarab” asupra imobilului „clădire-şcoală”, situat în str. 
Nicolae Julea, nr. 3. 

30. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a bunului şopron metalic, situat în Piaţa Dezrobirii, în 
vederea scoaterii din funcţiune. 

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

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



  

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 aflate în 
administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii la Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură, a cererii de plată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz 
comunal. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Pod Carol I – intersecţia cu str. 
Ştefan cel Mare şi str. Feldioara”. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.190/2008 referitoare la aprobarea modelului cadru al 
contractului de închiriere, pe care îl va încheia Serviciul Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova cu agenţii economici. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.30/2008 referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de Administraţie al  Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.436/2010 referitoare la acordarea de facilităţi pe 
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, 
pentru anumite categorii de persoane, pe anul 2011. 

40. Întrebări şi interpelări. 
 
Vă propun să votăm în bloc ordinea de zi, cu excepţia punctelor nr. 8 şi nr. 27 

care au fost retrase prin dispoziţia executivului. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 

Dl. Badea: 
Mulţumim executivului pentru decizia de a retrage punctul 8, a luat în 

considerare şi punctele de vedere ale opoziţiei. Nu era un proiect oportun în 
momentul actual. Sperăm ca pe viitor, în cazul în care se doreşte reintroducerea 
acestui proiect pe ordinea de zi,  să fie făcut cu mai mult profesionalism. Vă 
mulţumim. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Este o chestie neobişnuită la dl. Badea să ne mulţumească, primim mulţumirile. 

Legat de profesionalism, am votat împreună taxa, iar acum votăm regulamentul. 
Am înţeles că au fost observaţii cu privire la regulament, este foarte bine, mă bucur 
că au fost observaţii, dar în acelaşi timp, mă şi întristez că după ce l-am retras, nu 
am auzit colegi care să spună până la şedinţa următoare o să venim cu propunerile 
de îmbunătăţire. Pentru acest scop l-am retras, tocmai pentru a avea acele propuneri 
de îmbunătăţire  de care s-a făcut vorbire, dar nu ştiu de ce nu s-a acceptat, să fie 
introduse  la această şedinţă, iar rugămintea mea este, fără a discerne între opoziţie 
şi putere, pentru că totdeauna la putere este craioveanul şi toţi de aici, din consiliul 



  

local, urmărim un singur lucru, să scoatem proiecte de hotărâre bune, în interesul 
craiovenilor, iar în acest sens, repet, rugămintea mea este ca până la şedinţa 
următoare să veniţi toţi colegii cu acele propuneri de modificare pentru a scoate cel 
mai bun proiect de hotărâre de consiliu local. Scopul nu este să treacă un proiect 
propus de cineva anume  dintr-un anumit partid, este de a scoate cea mai bună 
hotărâre de consiliu pe care o putem scoate împreună. 

Dl. Badea: 
În cadrul şedinţei comisiei juridice de ieri la care dvs. nu aţi putut participa din 

motive întemeiate, noi, cei din opoziţie, am depus mai multe amendamente vis a vis 
de acest proiect. După discuţii care au durat mai mult de o oră, aceste amendamente 
pe care noi le-am depus şi care am crezut că vor fi admise, nu au fost luate în 
considerare şi s-a votat pentru a trece acest proiect în forma pe care dvs. aţi propus-
o. Probabil că de aseară şi până astăzi, în urma unei analize atente a 
amendamentelor pe care noi le-am adus la acest proiect, dvs. aţi luat decizia bună de 
altfel, pe care noi am şi salutat-o,  de a retrage acest proiect, dându-vă seama că el 
nu îndeplineşte cerinţele minime pentru a fi un proiect fiabil. Sigur că dacă veţi 
accepta punctele de vedere pe care noi le-am expus, acest proiect va fi mult mai bun 
decât cel pe care l-aţi depus dvs. în forma actuală.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Fac toate eforturile în luările mele de cuvânt să nu intru în polemică. Repet, 

aştept acele propuneri scrise, pentru că atunci când discutăm în plen în şedinţă, să 
nu avem alte poziţii decât cele din comisii şi să le propunem. Vă readuc aminte că 
în momentul de faţă suntem la votarea ordinii de zi. Vă mulţumesc că sunteţi de 
acord cu punctul meu de vedere şi aţi votat în unanimitate, şi rugămintea mea este 
să ne menţinem pe regulamentul de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local şi să 
trecem la dezbaterea ordinii de zi aşa cum am votat-o noi astăzi, acum cinci minute. 

Dl. Preşedinte: 
Vroiam şi eu să fac această intervenţie referitor la desfăşurarea şedinţei. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare spune foarte clar, după intervenţia d-lui 
viceprimar, orice coleg are drept la replică, de asta vă rog să avem intervenţii în 
mod organizat şi să nu accedem la situaţii de altă natură, să avem discuţii 
contradictorii, inutile, ca să nu reproşaţi la sfârşit că şedinţa a ţinut foarte mult. Cu 
permisiunea d-lui viceprimar,  dl. Coleg Răducănoiu dorea să facă o intervenţie 
scurtă. 

Dl. Răducănoiu: 
Conform regulamentului, trebuie să intrăm în ordinea de zi. Este un fapt real 

faptul că a fost retras punctul 8 şi s-a făcut o mică polemică, constructivă aş zice eu, 
pe marginea acestuia. Pentru realizarea unui regulament în concordanţă cu cerinţele 
cetăţenilor,  cu legea şi cu competenţele noastre, propun colegilor, dacă este de 
acord   executivul, din comisia juridică şi dacă preşedintele acesteia îşi însuşeşte, să 
ne implicăm în imbunătăţirea acestuia, împreună cu Direcţia Juridică din cadrul 
primăriei care, am constatat că nu a semnat raportul de specialitate. Fac o propunere 
constructivă tocmai pentru a ieşi ceva în regulă, de aşa natură încât să fie pe ordinea 
de zi de luna viitoare  şi să fie aprobat de consiliul local. Vă mulţumesc.  



  

Dl. viceprimar Dincă: 
Insist, dl. Răducănoiu a făcut o propunere corectă, dar restrictivă. Toţi consilierii 

locali, pentru că aici, în plen, cu siguranţă vor lua cuvântul şi cei care nu sunt din 
comisia juridică.   Toţi care au propuneri, să vină cu ele scrise sau să le propună la 
comisiile dânşilor, le vom consemna  în procesul-verbal, apoi le vom scoate ca 
minute, ca atunci când dezbatem proiectul în plen, să şi comunicăm craiovenilor 
care au fost poziţiile din comisie şi care sunt poziţiile din plen.  

Dl. Preşedinte: 
Vom trece la dezbaterea ordinea de zi, aşa cum a fost votată.    

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I 
al anului 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor 
Babeş” 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 Regulamentului privind îndrumarea şi 
coordonarea asociaţiilor de proprietari, precum şi desfăşurarea controlului 
financiar contabil la asociaţiile de proprietari/locatari din municipiul Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluărilor anuale 
ale managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi 
Filarmonica “Oltenia” Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariului de bază minim pe unitate şi a 
coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi execuţie al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

10. 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 mai 2011. 

11. 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 martie 2011. 



  

12. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea construcţiei „Bufet Lunca Jiului”, 
situată în municipiul Craiova, str. Banu Stepan, nr.2A. 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei şi includerea terenurilor 
situate în extravilanul municipiul Craiova, Tarlaua 24, Parcela 7, respectiv  
Tarlaua 27, Parcela 8, în domeniul public al municipiului Craiova, în vederea 
realizării unei alei de acces  carosabil. 

14. 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. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
DCV GAZ S.R.L. ., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de 
alimentare cu gaz auto SKID GPL, situată în bld. Dacia, intersecţia cu Aleea 
III Castanilor 

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

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către Enea 
Denisa, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la 
nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T1, sc.6, ap.12. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe între titularii 
contractelor de închiriere nr.239113/29.12.2004 şi nr.239087/29.12.2004. 

19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind închirierea, către Assani Abdul Rahman, a 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Ştefan cel Mare, nr.5, pe care este amplasată o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de garaj. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.263/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Dolj. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 
nr.14761/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi IF 
Călinescu Eusebiu şi Verginia. 

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

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



  

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unui 
spaţiu comercial, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală. 

26. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului 
Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” asupra imobilului „cămin băieţi”, 
situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 22. 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Grupului 
Şcolar „Matei Basarab” asupra imobilului „clădire-şcoală”, situat în str. 
Nicolae Julea, nr. 3. 

28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a bunului şopron metalic, situat în Piaţa Dezrobirii, în 
vederea scoaterii din funcţiune. 

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aflate în 
administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii la Agenţia de Intervenţii şi 
Plăţi în Agricultură, a cererii de plată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz 
comunal. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Pod Carol I – intersecţia cu str. 
Ştefan cel Mare şi str. Feldioara”. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.190/2008 referitoare la aprobarea modelului cadru al 
contractului de închiriere, pe care îl va încheia Serviciul Public Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor Craiova cu agenţii economici. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.30/2008 referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de Administraţie al  Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.436/2010 referitoare la acordarea de facilităţi pe 
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, 
pentru anumite categorii de persoane, pe anul 2011. 

38. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
                                                                                                                    



  

      
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe trimestrul I  al anului 2011. 
      D-na  consilier juridic Deca:  

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 bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestru 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.  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2011. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 creditelor externe nerambursabile, pe trimestru 

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.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor 
publice şi activităţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe trimestrul I al anului 2011. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 trimestru 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 rectific ării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 
2011. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 - 60 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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
“Victor Babe ş” Craiova, pe anul 2011. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru 
anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi 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.  



  

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 Regulamentului privind 
îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari, precum şi 
desfăşurarea controlului financiar contabil la asociaţiile de 
proprietari/locatari din municipiul Craiova. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor în forma modificată la comisia 

juridică. S-a refăcut regulamentul. 
          D-ra Predescu: 
         Ieri la comisia juridică au fost mai multe intervenţii. Astăzi proiectul este aproape 

mai mult de jumătate refăcut, răspunde tuturor cerinţelor invocate ieri. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Acest proiect face parte dintr-un număr de proiecte de hotărâri destul de mare 

propuse de executiv în ultimele opt luni de zile, cu privire la reglementarea situaţiei 
din asociaţiile de proprietari, pentru că noi, toţi craiovenii, avem de-a face cu 
asociaţiile de proprietari sau de locatari, şi am constatat o grămadă de nereguli şi 
inadvertenţe, iar în fiecare şedinţă de consiliu am votat fie suspendarea unor atestate 
ale unor  administratori, fie retragerea acestora, fie aprobarea regulamentelor de 
organizare a concursului şi aşa mai departe, Şi acest proiect de hotărâre vine în 
susţinerea acestui tip de acţiune pentru a limita cât mai mult posibil neregulile din 
asociaţiile de proprietari pentru că cei de la serviciul de coordonare a asociaţiilor de 
proprietari au făcut o grămadă de controale şi au găsit nereguli, au întocmit şi dosare 
penale, în faţa mea au venit şi au făcut propuneri cu privire la retragere sau 
suspendare de  atestate, iar la comisia juridică am constatat că existau nişte 
inadvertenţe nu de fond ci de formă, iar în momentul de faţă cred că este un 



  

regulament care permite o angajare mai mare a autorităţii publice, nu mai mare 
decât permite legea, dar cu instrumente mult mai eficiente.  

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

Art.1.   Se aprobă Regulamentul privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de 
proprietari, precum şi desfăşurarea controlului financiar contabil la 
asociaţiile de proprietari/locatari din municipiul Craiova, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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.  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor finale ale evaluărilor 
anuale ale managementului la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” 
Craiova şi Filarmonica “Oltenia” Craiova. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          D-ra Predescu: 
         Eu am o intervenţie de conştiinţă într-un fel. N-aş vrea cineva să creadă văzând 

rezultatele finale că managerul Filarmonicii Oltenia ar avea merite mai puţine sau ar 
fi realizat un management mai puţin performant decât colegul său de la Ansamblul 
Maria Tănase. Poate a fost comisia mai exigentă. Vreau însă, pentru ambele 
structuri, să remarc activitatea deosebit de bună cât şi prevederile care ţin cont atât 
de posibilităţile financiare  de susţinere pe viitor a activităţii culturale pentru cele 
două instituţii, dar şi performanţele în domeniul culturii pe care ele şi le-au asumat. 
Îi felicit în mod egal atât pe dl. Marciu cât şi pe dl. Enceanu. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Legat de Ansamblul Maria Tănase, dl. Albăstroiu a insistat şi bine că a insistat să 

anunţăm că cei de la Maria Tănase au luat cinci premii I. Sunt pe masă şi cei dintre 
dvs. care vor să le vadă, pot să şi constate cu propriile simţuri acest lucru. Oricum în 
ultima vreme colegii de la Maria Tănase nu ne mai surprind că iau premiul I. Ba din 
contră, pentru noi este o chestie de normalitate. Sunt lucruri frumoase care se 
întâmplă şi la Filarmonică, şi la Teatrul Liric, şi la Casa de Cultură Traian 
Demetrescu. Putem să ne mândrim cu ceea ce înseamnă cultura craioveană din plin 
pentru că cele patru instituţii de cultură pe care  le-am enunţat, ne fac cinste pe acolo 
pe unde merg şi cu sigurnaţă auzim lucruri frumoase, iar legat de susţinerea pe care 
le-o dăm, de la an la an a crescut din punct de vedere financiar, nu spectaculos, ce-i 
drept, pentru că nu avem cum, şi ei fac parte din aceeaşi societate în care trăim, dar 
în permanenţă au avut suportul nostru, chiar şi la ultimul festival la care au fost 
prezenţi acum o lună şi jumătate în sudul Italiei, de fapt au fost două festivaluri la 
care  au luat premii importante, iar în momentul de faţă eu i-am încurajat să meargă  



  

la cât mai multe festivaluri internaţionale, pentru că este un lucru extraordinar 
pentru Craiova şi pentru craioveni. Sunt emblema Craiovei, trebuie să recunoaştem 
acest lucru, pe palierele culturale pe care lucrează. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Altitudinea vă dă şansa  să aveţi vizibilitate asupra tuturor mâinilor ridicate şi vă 

mulţumesc că în ultimul timp aţi observat că doresc intervenţia, cu rugămintea către 
executiv, ştiu că au un calendar artistic nu numai aceste două  instituţii de cultură, 
dar şi celelelate, pentru delectarea cetăţenilor municipiului Craiova inclusiv în aer 
liber şi cred că a venit anotimpul care să permită acest lucru. Vă mulţumesc. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          La acest capitol, aşa cum am făcut şi în anii precedenţi, nu facem excepţie nici în 

2011. regula este că începând cu luna mai. Mai este puţin până în luna mai, vor 
începe aceste programe pentru că aşa ne-am înţeles în fiecare an cu cei de la 
instituţiile de cultură, mai este vreme mai puţin prielnică pentru organizarea acestor 
evenimente, dar din luna mai, aşa cum ne-au obişnuit în ultimii doi ani de zile, vom 
avea aceste evenimente culturale în Piaţa Mihai Viteazul organizate atât de cei de la 
Filarmonică, cât şi de cei de la Teatrul Liric, de la Maria Tănase, de la Teatrul 
Colibri pentru că sâmbăta şi duminica am văzut foarte mulţi copilaşi cu părinţii 
prezenţi în Piaţa Mihai Viteazul pentru a urmări aceste spectacole. 

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

Art.1. Se aprobă  rezultatele finale ale evaluărilor anuale ale managementului la 
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi Filarmonica “Oltenia” 
Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova şi Filarmonica “Oltenia” Craiova 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 salariului de bază minim pe 
unitate şi a coeficienţilor de salarizare pentru personalul de conducere şi 
execuţie al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Avem o modificare la temeiul 

legal, deci se supune la vot cu modificarea propusă la comisia juridică.  
          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 salariul de bază minim pe unitate în cuantum de 840 lei şi 

coeficienţii de salarizare pentru personalul de conducere şi execuţie al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



  

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

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

 
 

10. 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 mai 2011. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 MAI 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 aprilie 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.  

 
 

11. 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 martie 
2011. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 martie 2011, în valoare de 2.294.244,77 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.  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind achizi ţionarea construcţiei „Bufet Lunca 
Jiului”, situat ă în municipiul Craiova, str. Banu Stepan, nr.2A. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 achiziţionarea (cumpărarea) construcţiei „Bufet Ştrand Lunca 

Jiului”, în suprafaţă construită de 442,4 mp şi suprafaţă utilă de 389,9 mp, 
situată în municipiul Craiova, Parcul Tineretului, str. Banul Stepan, nr.2A, 
identificată conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotătâre. 



  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a construcţiei identificată la art.1, să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ  vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei   hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei şi includerea terenurilor 
situate în extravilanul municipiul Craiova, Tarlaua 24, Parcela 7, 
respectiv Tarlaua 27, Parcela 8, în domeniul public al municipiului 
Craiova, în vederea realizării unei alei de acces  carosabil. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 acceptă donaţia făcută de persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, către Municipiul Craiova, având  ca 
obiect terenul în suprafaţă totală de 1389 mp din acte şi 1364 mp. din 
măsurători, cu nr. cadastral 21511/1, înscris în cartea funciară nr.206898, 
situat în extravilanul municipiului Craiova, Tarlaua 27, Parcela 7- Izvorul 
Rece, identificat conform anexei nr.2 care face parte integrantă din, prezenta 
hotărâre, cu destinaţia de drum de acces. 

Art.2.   Se acceptă donaţia făcută de Ghenie Maria,  către Municipiul Craiova, având  
ca obiect terenul în suprafaţă de 1363 mp. din măsurători, cu nr. cadastral 
202674, înscris în cartea funciară nr.202674,  situat în extravilanul 
municipiului Craiova, Tarlaua 27, Parcela 8, identificat conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia de drum de 
acces. 

Art.3. Se aprobă  suportarea de către donatori a cheltuielilor ocazionate de transferul 
dreptului de proprietate a terenurilor identificate la art.1 şi 2. 

  Art.4 . Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova  să reprezinte municipiul   
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară pentru efectuarea procedurilor prevăzute de lege în vederea 
transferului dreptului de proprietate.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al  
Municipiului Craiova nr.147/1999, prin completare cu bunul public „drum 



  

de acces”, identificat conform anexei nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  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,  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi proprietarii terenurilor donate 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 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  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă 
din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia 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.  

 
 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.36/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L. ., având ca obiect exploatarea în comun 



  

a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, situată în bld. Dacia, 
intersecţia cu Aleea III Castanilor 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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,  a duratei  contractului de 

asociere nr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii 
de alimentare cu gaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 500,0 mp., situat 
în bld. Dacia, intersecţia cu Aleea III Castanilor. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de asociere nr. 36/2006. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 124/2006.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. DCV 
GAZ S.R.L 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Muncipiului 
Craiova, respectiv a Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe, proprietatea 

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

Art.2 . Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Boboc Catalin Daniel, a 
locuinţei, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, situată în str. Mihai Eminescu, nr.20 A.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrarea a Domeniului Public şi 



  

Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, către 
Enea Denisa, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T1, sc.6, 
ap.12. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Enea Denisa, a unei 

locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T1, sc.6, ap.12. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu şi Enea Denisa 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 unui schimb de locuinţe între 
titularii contractelor de închiriere nr.239113/29.12.2004 şi 
nr.239087/29.12.2004. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între dna. 

Roman Daniela Genoveva, titulară a contractului de închiriere nr. 
239113/29.12.2004, ce are ca obiect ap.9, situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, bl. T3, sc.5 şi dna. Anghel (Costescu) Gabriela Daniela, 
titulară a contractului de închiriere nr.239087/29.12.2004, ce are ca obiect 
ap.3, situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, bl. T3, sc.4. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale de modificare a  contractelor de închiriere identificate 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, dna. Roman Daniela Genoveva şi dna. Anghel (Costescu) 
Gabriela Daniela 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 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  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Dl. Badea: 
          O mică intervenţie. După cum aţi observat, ultimele şase proiecte de pe această 

ordine de zi au vizat spaţiile de locuit în mare parte pentru tineri. Am cerut la ultima 
şedinţă printr-o interpelare să mi se aducă la cunoştinţă care au fost demersurile 
întreprinse de către executiv pentru a se atrage fonduri pentru execuţia de noi spaţii 
de locuit pentru tineri. Răspunsul care mi-a parvenit este foarte evaziv. Şi am fi dorit 
să ştim de la dl. Viceprimar dacă are informaţia la îndemână să ne spună exact dacă 
au fost făcute demersuri către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în afara sumei pe 
care noi am alocat-o în buget pentru extinderea utilităţilor de 1,7 miliarde ceea ce mi 
se pare o sumă rezonabilă pentru extindere dar total insuficientă pentru a acoperi  
ceea ce are Craiova ca necesităţi pentru că făcând parte din comisia socială vă pot 
spune că avem o listă cu peste 800 de persoane ce aşteaptă să rezolve această 
problemă prioritară a spaţiilor de locuit. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
         Din 1990 autorităţile publice locale nu construiesc locuinţe. Există un program 

naţional de aproximativ opt ani de zile prin care se construiesc locuinţe prin 
intermediul Agenţiei Naţionale de Locuinţe, iar autorităţile locale trebuie să 
participe la această activitate prin punerea la dispoziţie a terenului şi prin aducerea 
utilităţilor. În momentul de faţă există legislaţia care permite Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe să construiască noi locuinţe în raport cu ceea ce înseamnă vânzarea 
locuinţelor pe care le au în prezent. În momentul de faţă, acum un an de zile dacă nu 
mă înşel, am pus la dispoziţie terenul, acum am prevăzut bani pentru introducerea 
utilităţilor. Suntem în proces de cadastrare a acelor locuinţe pentru că sunt cereri 
pentru cumpărarea lor, iar  imediat ce aceste sume vor fi făcute venit la bugetul 
Agenţiei naţionale pentru Locuinţe,  vor începe aceste lucrări. Oricum proiectele 
sunt pentru acest tip de lucrări, dar ultimele blocuri care au fost predate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe pentru a fi repartizate, a fost în toamna anului 2009. 
Sperăm ca din acest an să înceapă construcţia de noi locuinţe din fondurile provenite 
de la Guvern prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru locuinţe.  

          Dl. Badea: 



  

          Este adevărat ceea ce spuneţi dvs. Din 2009 de când au fost date în folosinţă 
ultimele construcţii executate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Craiova 
nu a mai primit fonduri pentru a dezvolta proiectele care ţin de instituţia respectivă. 
Eu v-am întrebat pe dvs. dacă aţi încercat să faceţi demersuri pentru a reuşi să 
atragem surse  financiare către regiunea noastră pentru că în alte părţi din ţară, din 
nefericire pentru noi, din fericire pentru ei, s-a reuşit obţinerea de fonduri pentru 
construcţia de locuinţe. Este păcat, pentru că noi am pus la dispoziţie, exact cum aţi 
spus şi dvs.  şi resurse pentru extinderea utilităţilor şi teren şi în ultimii doi ani nu ni 
s-a alocat nici o sumă de bani pentru a construi aceste locuinţe. De aceea v-am rugat 
pe dvs. dacă aveţi informaţii pe care să ni le daţi şi nouă, vis a vis de demersurile pe 
care le-aţi făcut dvs. ca executiv pentru obţinerea acestor fonduri, cu atât mai mult 
cu cât, având în vedere că sunteţi în partidul de guvernământ, ar fi trebuit să obţinem 
aceste fonduri mult mai uşor decât în alte perioade. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Avem o lege şi este dulce demagogia. Legea spune că nu împărţim fondurile 

după cum suntem noi sau nu la putere. O fi fost odată, cândva. Această lege pe care 
funcţionează Agenţia naţională pentru Locuinţe, nu mai împarte bani după principiul 
eşti la mine sau nu eşti la mine, eşti al meu sau nu eşti al meu. În 2007, 2008 şi 2009 
aceste fonduri au fost implementate, iar la finele anului 2009 s-au dat în folosinţă. 
Această lege a fost modificată în sensul ca acele locuinţe care au fost construite să 
fie vândute, iar banii obţinuţi să reprezinte fonduri pentru noi locuinţe. Aceasta este 
regula şi la Craiova, şi la Suceava, şi la Botoşani, şi la Braşov, şi la Bucureşti, şi la 
Iaşi, şi la Constanţa, şi unde mai vreţi dvs. în România. Dacă vreţi să spuneţi, vedeţi 
dragi craioveni, că nu face nimic pentru voi să construiască locuinţe, este în regulă, 
spuneţi aşa.  Demersurile sunt cele legale. Am pus la dispoziţie împreună cu dvs. 
terenul, am pus la dispoziţie împreună cu dvs. sumele de bani necesare pentru 
utilităţi, iar în momentul de faţă desfăşurăm procedura pe care trebuie s-o 
desfăşurăm noi, şi nu altcineva, de cadastrare, de intabulare şi de vindere a acestor 
locuinţe pentru a obţine banii necesari construirii unor alte locuinţe. Dacă vreţi să 
spuneţi că guvernul nu dă bani la Craiova, spuneţi aşa.  Guvernul anul trecut a dat 
aproximativ 400 miliarde pentru Sala Polivalentă, acum a scos la licitaţie şi până la 
finele anului în raport de cât lucrează constructorul, mai dă 400 miliarde. O sală 
polivalentă care face 1400 miliarde  lei, iar în euro numai această clădire înseamnă  
peste 30 milioane euro. Guvernul dă 17% din finanţarea Centrului multifuncţional 
de 20 milioane de euro, pentru pasajul suprateran dă 17% din cei 13 milioane de 
euro, pentru care nu am făcut nici un demers, ne-au căzut din cer, de fapt nici 
guvernul nu i-a dat, cred că a fost o sursă din asta subterană de  cofinanţare şi nu 
ştim noi de ea. Guvernul ne va da bani şi pentru pasajul subteran tot 17%, 2% 
punem noi şi restul Uniunea Europeană, şi pentru linia de tramvai şi pentru centrul 
multifuncţional, şi pentru cele nouă bulevarde, iar cu această  problemă a locuinţelor 
pentru tineri, dvs. ştiţi cel puţin la fel de bine ca şi mine că faceţi parte dintr-o 
comisie în care puteţi să vedeţi fiecare dosar în parte şi puteţi să vedeţi şi care au 
fost regulile şi în 2005 şi în 2006, şi în 2007, când era PNL la guvernare, legate de 
ANL şi cred că interesant ar fi fost să scoatem în evidenţă diferenţele legislative 



  

dacă vreţi, sau de nepotism financiar, nu ştiu cum să-i spun că acum dă-mi bani mie 
că sunt eu la putere şi mâine ţie. Regulile sunt, dacă vreţi, nemţeşti. Vindeţi 50 de 
locuinţe, construim alte 50. peste tot este acelaşi lucru. Aceşti bani de la ANL nu 
sunt pentru a se da undeva pentru că ei s-au dat aproape 7-8 ani de zile, iar acum 
trebuie să se întoarcă pentru a se construi noi locuinţe. Asta este regula care se 
urmează în toată ţara.    

          Dl. Badea: 
          Îi mulţumesc d-lui viceprimar pentru expunerea pe care ne-a făcut-o vis a vis de 

reuşitele pe care le-a avut primăria pe ceea ce înseamnă  proiecte pentru comunitate. 
Eu nu am făcut decât să pun o întrebare vis a vis de  ANL, de spaţiile pentru tineri. 
Nu am încercat să atac pe nimeni, nu am încercat decât să ridic o problemă 
stringentă pentru comunitate, anume aceea a construirii de locuinţe pentru tineri. 
Probabil că m-aţi perceput greşit. Îmi pare rău că s-a înşelat. 

          Dl. Preşedinte: 
          Cu siguranţă vom mai face pe viitor dezbateri pentru tineri. Supn la vot 
proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?       
Art.1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

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

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia 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.  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind închirierea, către Assani Abdul Rahman, a 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, si tuat în 
str. Ştefan cel Mare, nr.5, pe care este amplasată o construcţie 
provizorie, cu destinaţia de garaj. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Aviz nefavorabil din partea comisiei juridice. 
D-ra Predescu: 
Ieri am arătat o problemă pe care am urmărit-o pe actele pe care le avem. Este 

vorba despre o procură care se dă în anul 2006, în Siria, între două persoane care la 
acea dată aveau cetăţenie siriană. Actul de  vânzare cumpărare al apartamentului, în 
mod cu totul inexplicabil, deşi priveşte un imobil din Craiova, este încheiat de către 
un notar din Caracal, ceea ce pentru mine ridică întrebarea de ce nici un notar din 



  

Craiova nu s-a găsit să încheie acest act translativ de proprietate: Mergând mai 
departe pentru garajul pentru care se solicită închirierea pentru termenul de un an cu 
toate că titularul iniţial în 2008 încheie el însuşi contractul de închiriere cu 
autorităţile locale, cu toate acestea cumpărătorul actual, assani, folosindu-se de acea 
procură, vinde apartamentul şi garajul  lui Al Issa, pentru că el este mandatarul şi în 
nume propriu cumpărător. Cu atât mai mult în actul de pretinsă transmitere a actului 
de proprietate asupra garajului, noi avem prima pagină fără să ştim la ce dată a fost 
încheiat acest act, dacă el este un act notarial valid, cu atât mai mult cu cât cel de la 
Caracal este la 21 decembrie 2010 încheiat. Eu cred că ar trebui să verificăm cu mai 
multă atenţie toate aceste acte, iar pe de altă parte în ceea ce ne priveşte pe noi 
consilierii, să avem puse la dispoziţie  toată documentaţia să putem aprecia asupra 
lor.   De aceea votul pe care l-am dat ieri în comisie a fost negativ.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Eu am o rugăminte. Ştiţi foarte bine că sunteţi şi profesor de drept şi avocat. Să 

luăm actele emanate de la instituţii publice ca atare, dacă avem suspiciuni asupra 
lor, să votăm ca atare, fără nici un fel de problemă, iar, de asemenea, să fim 
conştienţi de faptul că în măsura în care s-a formulat o cerere şi suntem obligaţi s-o 
supunem atenţiei consiliului local, nu este obligatoriu s-o şi votăm, chiar şi în 
măsura în care are toate documentele corect întocmite. Spre exemplu, actul emis de 
notar, chiar dacă o parte sau marea majoritate a juriştilor ar spune că sunt 
suspiciuni, din păcate el este legal, îl supunem aprobării consiliului local, având în 
cunoştinţă şi poziţia comisiei juridice  şi actele care au stat la baza propunerii făcute 
de  către executiv. Acestea sunt toate documentele, de aceea nu am cerut colegilor 
să aducă mai multe, votăm cu toţii în cunoştinţă de cauză exact cum sunt aceste 
documente pentru că am constatat în măsura în care aş cere lămuriri cu privire la 
documente de acest tip  s-ar spune că mă opun aducerii la cunoştinţă şi votului 
consiliului local. Şi atunci le punem aşa cum sunt cererile, cu toate documentele, 
consiliul local ia act de ceea ce scrie în aceste documente şi votează în cunoştinţă de 
cauză. Rugămintea mea este ca ori de câte ori comisia juridică sau oricare altă 
comisie are un punct de vedere şi este discutat acolo, îl luăm în considerare şi votăm 
în consecinţă. Din punctul meu de vedere cred că o să fac o practică din acest lucru, 
pentru a  introduce toate cererile, chiar şi cele care se văd de la o poştă că sunt 
neîntemeiate, tocmai în ideea de a constata cu câte cereri suntem bombardaţi, unele 
dintre ele neavând nici o legătură cu realitatea, nu cu legea.   

Dl. Preşedinte: 
Tinând cont de faptul că votul din comisia juridică este consultativ, va trebui să 

supunem la vot. Cine este pentru?  
           În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost a respins, fiind votat cu 25 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri (Dincă, Cherciu). 

 
 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.263/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj. 



  

      D-na  consilier juridic Deca:  
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.263/2005, având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 64 mp,  în sensul schimbării părţii contractante Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj, cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Craiova. 

 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul           
adiţional de   modificare a contractului de concesiune nr.263/2005. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea   
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 145/2005 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Agenţia 
Regională pentru Protecţia Mediului Craiova 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 modificarea contractului de închiriere  
nr.14761/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
IF Călinescu Eusebiu şi Verginia. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 închiriere nr.14761/2010 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi IF Călinescu Eusebiu şi Verginia, 
având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 9 mp (R2, poz.13), situat în Târgul de Săptămână 1 
Mai, în sensul înlocuirii părţii contractante din IF Călinescu Eusebiu şi 
Verginia, în Călinescu Verginia PFA. 

Art.2.  Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze actul adiţional de modificare a  contractului de închiriere identificat 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.359/2010 referitoare la 
închirierea prin negociere directă, a suprafeţelor de teren care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în Târgul de Săptămână 
„1 Mai”, str. Râului, nr.333A, către agenţii economici deţinători. 



  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară şi Călinescu Verginia PFA 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 scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Piaţa Centrală. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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

de 3 ani, a  unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova, identificate conform 
anexelor nr.1(poz.159) şi nr.2 (poz.107), care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr. 3-4, respectiv 
nr. 5-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 
 

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

      D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

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



  

Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă 
de 3 ani, a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova, identificate 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr.2-19, 
respectiv nr.20-37 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
unui spaţiu comercial, care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Piaţa Centrală. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, 

a  spaţiului comercial, care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 34,73 mp, situat în Piaţa Centrală din municipiul 
Craiova, identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Caietul de sarcini în vederea închirierii spaţiului identificat la art.1, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67 alin.1 
„zona 0 – 

  Piaţa Centrală” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.428/2010 privind impozitele şi taxele locale. 

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

Art .5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.397/2008. 



  

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

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 
Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” asupra imobilului 
„cămin băieţi”, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 22. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 dreptului de administrare al Colegiului Naţional 

Economic „Gheorghe Chiţu” asupra imobilului „cămin băieţi”, în suprafaţă 
utilă de 2447, 30 mp şi a terenului în suprafaţă de 3230 mp, aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în str. Dimitrie Gerota, 
nr. 22, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotarâre. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Poliţia Locală Craiova, a imobilului şi  
terenului prevăzute la art.1, cu condiţia obţinerii avizului conform al 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru schimbarea 
destinaţiei imobilului, din cămin, în spaţii cu destinaţia de birouri. 

Art.3.   Predarea – primirea bunurilor prevăzute 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 prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.58 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, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova şi îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local nr. 421/2009 referitoare la închirierea unui spaţiu către 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi nr.103/2004 referitoare la închirierea unui spaţiu către Secţia de 
Poliţie nr. 2. 

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, Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” şi Poliţia 
Locală Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 
Grupului Şcolar „Matei Basarab” asupra imobilului „cl ădire-şcoală”, 
situat în str. Nicolae Julea, nr. 3. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 dreptului de administrare al Grupului Şcolar „Matei 

Basarab” asupra imobilului „clădire-şcoală”, în suprafaţă utilă de 1475,767 
mp şi a terenului în suprafaţă de 3967 mp, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Julea, nr. 3, identificate conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă  schimbarea destinaţiei imobilului identificat la art.1, în spaţiu 
pentru desfăşurarea unor servicii locale/de interes local, cu condiţia obţinerii 
avizului conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Art.3.   Predarea – primirea imobilului şi a terenului prevăzute 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 prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.58 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, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova şi îşi încetează efectele art. 2 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2010 referitoare la darea în 
administrarea Grupului Şcolar „Matei Basarab” Craiova, a imobilului situat 
în str. Nicolae Julea, nr.3. 

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 Grupul Şcolar „Matei Basarab” 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 trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a bunului şopron metalic, situat în Piaţa 
Dezrobirii, în vederea scoaterii din funcţiune. 

    D-na  consilier juridic Deca:  
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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova a bunului Şopron metalic, situat în Piaţa Dezrobirii, în vederea 
scoaterii din funcţiune. 

  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 Economico – Financiară, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

    D-na  consilier juridic Deca:  
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 modifică suprafaţa şi valoarea de inventar a bunurilor prevăzute 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, 



  

c)se completează denumirea bunului identificat în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

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

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În forma modificată, s-a făcut o 

completare cu anexa 2. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, 
după cum urmează:  

      a) se modifică elementele de identificare ale bunului prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      b) se completează cu bunul identificat în anexa nr.2  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2.   Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova 
a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 363 mp., situat în str. Ion Ţuculescu, nr.6 B, cart. Lăpuş. 

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

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

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

 



  

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

 
 

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

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea Regiei  

Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova, prin majorarea suprafeţei terenului situat în municipiul Craiova, str. 
Traian, nr.168, de la 104 mp. la 212,51 mp. 

 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.  

 
 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor afl ate în 
administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 aparţinând domeniului privat al 

municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2008 referitoare la darea în 
administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor 
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 S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobare depunerii la Agenţia de Intervenţii 
şi Plăţi în Agricultur ă, a cererii de plată pentru suprafaţa de 94,62 ha 
islaz comunal. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
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 depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a 

cererii de plată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal, identificată 
potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se desemnează dl.Stoica Ionuţ Florian, inspector în cadrul Serviciului 
Registrul Agricol, în vederea depunerii cererii de plată şi a altor documente 
aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreţinere a pajiştilor 
pentru suprafaţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Declaraţia de 
Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.212/2010. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Registrul Agricol 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 aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
lucrărilor de interven ţie pentru obiectivul de investiţii „Pod Carol I – 
intersecţia cu str. Ştefan cel Mare şi str. Feldioara”. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Pod Carol I - intersecţia cu str. Ştefan cel Mare şi 
str. Feldioara”, având următorii indicatori tehnico – economici:  

  1. Valoarea totală a investiţiei       -  686,969 mii lei 
                  inclusiv TVA  



  

                  din care: 
  construcţii + montaj (C+M)                    -  535,317 mii lei  
                                              

       2. Durata de execuţie a investiţiei           - 45 zile 
                   (1 euro = 4,1084 lei) 

            prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii şi Servicii Publice vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.190/2008 referitoare la aprobarea modelului 
cadru al contractului de închiriere, pe care îl va încheia Serviciul Public 
Administra ţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova cu agenţii economici. 

      D-na  consilier juridic Deca:  
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 anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.190/2008 referitoare la aprobarea modelului cadru 
al contractului de închiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. cu agenţii economici, după cum urmează: 
α) Se modifică denumirea părţii contractante „Serviciul Public 

Administra ţia Pieţelor şi Târgurilor  Craiova ” cu „S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.”, înregistrat la Registrul Comerţului  sub  
nr.J16/181/08.02.2011,  C.U.I.  28001235, cu  sediul  în str. Calea 
Bucureşti, nr.51, Craiova, telefon/fax 0251/410696, cont: 
RO53BRDE170SV72387381700, deschis la BRD – Sucursala Rovine. 

β) Se modifică art.9, lit.g care va avea următorul conţinut: “Locatarul are 
obligaţia să achite contravaloarea a 1 mc/deşeu/lună, către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., la nivelul tarifului perceput de S.C. Salubritate 
S.R.L. şi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova”. 

χ) Se completează art.12 cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 
“Se interzice subînchirierea, cesionarea sau asocierea cu alte persoane 
fizice sau juridice, sub sancţiunea rezolvirii de drept a contractelor 
prevăzute la art.1, fără somaţie şi punere 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. Locatarul este obligat să asigure paza bunului transmis în 
folosinţă, precum şi a valorilor deţinute sub orice titlu.” 



  

δ) Se modifică art.14, prin completare cu lit. h, care va avea următorul 
conţinut: 
“Contractul de închiriere se reziliază de drept, fără somaţie sau punere 
în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti (pact comisoriu 
grad IV), în cazul în care agenţii economici nu se prezintă pentru 
încheierea actelor adiţionale, în termen de 30 de zile de la convocare”.  

Art.2.  Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze actele adiţionale  de modificare a contractelor de închiriere. 

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

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

 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.30/2008 referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de Administra ţie al  Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  
Dl. viceprimar Dincă: 
Avem o propunere, dl. Daşoveanu Dan în locul colegului nostru, prezent la a 

doua şedinţă, dl. Ştefănescu.   
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea 

votului şi numărarea buletinelor de vot s-a dat citire procesului-verbal de validare. 
          Dl.Ţui: 
          Proces-verbal, încheiat azi, 28.04.2011, în comisia de validare cu ocazia votării 

unui nou membru în consiliul de administraţie al RAADPFL Craiova. În urma 
exercitării votului de către membrii Consiliului Local Municipal Craiova, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Daşoveanu Dan -  26 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează 
membrii comisiei de validare.  

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

      Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dlui Ştefănescu Iulian Ilie, din Consiliul de 
Administraţie al  Regiei Autonome de de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova. 

     Art.2. Se numeşte dl. Dan Daşoveanu, membru în Consiliul de Administraţie al  
Regiei Autonome de  Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

    Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2008 referitoare la numirea 



  

membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova . 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.436/2010 referitoare la acordarea de facilităţi 
pe mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pentru anumite categorii de persoane, pe anul 2011. 

     D-na  consilier juridic Deca:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor.  

          Dl. Boboc: 
          Vreau să apreciez faptul că atunci când s-a aprobat hotărârea nr. 436, s-a aprobat 

condiţionat cu o analiză cu privire la impactul acestei hotărâri la o rectificare pe care 
practic, urmează să o facem astăzi. La timpul potrivit, eu am argumentat şi am spus 
că această hotărâre nu rezolvă problema pe care o solicită RAT şi nici problema 
financiară şi, de asemenea, nici problema pensionarilor. De aceea am făcut şi o 
interpelare data trecută, am primit şi un răspuns, mulţumesc pentru răspuns. Am 
totuşi o observaţie referitoare la conţinutul proiectului de hotărâre care nu preia 
practic propunerea RAT şi există o propunere a executivului care nu ţine cont de 
propunerea RAT, de fundamentarea făcută de RAT şi vreau să întreb dacă această 
hotărâre pe care o luăm, o luăm tot cu caracter provizoriu, o experimentăm şi s-o 
analizăm după trei luni, cinci sau şase luni şi urmează să adoptăm o hotărâre finală, 
pentru că vreau să vă spun că nu rezolvă această problemă prevederile acestei 
hotărâri cu reducerea la 80% pentru anumite categorii de pensionari, 50% pentru 
alte categorii şi având în vedere experienţa în decursul anilor, pensionarii toruşi au o 
psihologie a lor, şi acceptă să li se acorde gratuitate în totalitate.  De aceea susţin 
propunerea RAT de a se acorda gratuităţi în totalitate pentru anumite categorii de 
pensionari şi nu 80% sau 50% aşa cum am prevăzut noi în această hotărâre. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Pentru o corectă informare a craiovenilor, acea hotărâre, şi dacă cineva are vreo 

îndoială, să-mi spună, că-i citesc din procesul-verbal de şedinţă, îl am aici de acum 
cinci luni de zile, această hotărâre a fost votată doar de reprezentanţii PDL, să fim 
bărbaţi până la capăt, iar ceilalţi au votat împotrivă sau s-au abţinut. Am spus eu 
atunci şi am şi argumentat cu date concrete din  punct de vedere economic, că vom 
rediscuta acest subiect după primele trei luni când vom vedea care este exerciţiul 
bugetar şi care sunt cererile la RAT. Cu siguranţă că orice cetăţean al Craiovei, sau 
orice instituţie publică, atunci când vrea bani, va solicita cât mai mult. Cu sigruanţă 
că putem să le dăm şi să închidem ochii  şi să spunem că este bine să dăm că este o 



  

chestie populistă, şi cu siguranţă este mai greu să te uiţi la cifre şi să vezi realităţi şi 
să stai în faţa lor şi să rezişti tentaţiei. Anul trecut faţă de prevederile bugetare faţă 
de acest tip de proiect de hotărâre pe care îl propuneţi dvs. am avut o depăşire cu 2,5 
milioane de euro, bani pe care i-am plătit în primul trimestru al acestui an, deci 
aveam prevedere 12 milioane lei şi pe lângă cei 12 milioane lei au venit cu deconturi 
cu încă 9,5 milioane lei.   Am spus chestia asta şi nu s-a auzit. Este mult mai 
interesant să spui că trebuie gratuit pentru că este un lucru frumos, un lucru plăcut, 
un lucru pe care oamenii îl apreciază, este adevărat, dar un lucru pe care nu putem 
să-l susţinem acum. 2,5 milioane euro este cofinanţarea noastră pe la vreo trei 
proiecte  importante. În momentul de faţă trebuie să spunem ce conţine acest 
proiect. Toţi pensionarii până la 800 lei vor putea să-şi ia abonament cu 80% 
reducere. Adică dă 10 lei şi-şi ia abonament şi merge pe o linie. Cei care vor să ia pe 
toate liniile, merg cu 50%.  Cred că sunt foarte mulţi craioveni care au salariul sau 
venitul net 800 lei şi nu beneficiază de acest serviciu, dar pentru că pensionarii, din 
păcate,  fiecare în felul lui are câte o problemă medicală şi o parte din bani îi dă pe 
medicamente, am zis să susţinem acest lucru. În momentul de faţă atât ne putem 
permite, adică undeva la un milion de lei pe lună subvenţie din partea primăriei 
pentru pensionari, şi o sumă importantă şi o sumă realistă, adică o sumă pe care 
chiar putem să o acoperim. În măsura în care vom avea venituri mai mari, cu 
siguranţă că vom putea da în plus. Îmi aduc aminte la comisia juridică de faptul că 
dl. Răducănoiu a spus  „Ştiţi, peste ceva vreme, când vor fi alegerile, veniţi cu 
măsura asta populistă”. Am spus că nu. Măsura asta va exista atâta timp cât vom 
avea dificultăţi financiare. În măsura în care lucrurile vor fi pozitive, vom încerca să 
dăm mai mult acelor categorii defavorizate. Poate că peste 3-4 luni, dacă lucrurile se 
relaxează, vom veni cu o propunere şi mai bună. Cu siguranţă că atunci când 
mergem la piaţă nu cumpărăm mai mult decât avem în buzunar. Atâţia bani avem în 
buzunar acum, atâţia bani putem să dăm RAT-ului. Pe hârtie RAT figura că are 
profit, dar în conturi nu avea nici un ban pentru că depăşise prevederile cu 9,5 
milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro şi era într-o mare dificultate 
economică. Aceste sume s-au achitat, le-am achitat şi facturile la zi pentru lunile 
care au trecut din acest an, iar în momentul de faţă trebuie să acordăm o subvenţie 
realistă, adică atât cât am votat să şi putem plăti. Cred că 10 lei pentru pensionarul 
care are 7-8 milioane pensie este un lucru de bun simţ. Poate că la un moment dat 
vom avea posibilitatea să facem mai mult, dar acum atât putem face şi cred că nu 
trebuie să-i păcălim nici pe cei de la RAT să le spunem că nu e nici o problemă, dăm 
până la 11 milioane gratuit pentru toţi pensionarii, dar când este să le plătim 
facturile să nu avem. Celor de la RAT le sunt cunoscute dificultăţile din anul trecut 
când stăteau destul de delicat cu lichidităţile pentru că consumau foarte mult, aveau 
TVA de plătit, facturile erau mari fiindcă erau aproape 35 mii de pensionari care 
aveau gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, trebuiau să plătească TVA deşi 
ei nu încasau banii de la noi, au trebuit să plătească impozitul pe profit deşi ei nu 
încasau banii de la noi, iar noi în momentul de faţă trebuie să fim corecţi atât cu 
pensionarii cât şi cu cei de la RAT.   Am avut posibilitatea să plătim în primele 4 
luni pe o subvenţie de 50%, iar  acum avem posibilitatea să plătim pe o subvenţie de 



  

80% şi atât le dăm. Eu sunt convins că în măsura în care cei de la RAT au văzut că 
se poate plăti, că le-am plătit datoria, au crezut că putem să le plătim şi mai mult. 
Nu. Aşa a fost prevăzut bugetul, aşa am discutat atunci când am votat bugetul şi am 
prevăzut sumele de bani inclusiv pentru cei de la RAT,  iar în momentul de faţă 
lucrurile încep să devină din ce în ce mai bune cu privire la venituri şi putem să ne 
permitem să susţinem atât investiţiile de care am făcut vorbire cât şi problemele 
sociale care există la nivelul municipiului Craiova.  Repet, este un proiect de 
hotărâre nu populist, realist. În măsura în care vom avea bani mai mulţi, vom da mai 
mult,  dar acum atât avem şi cred că m-am ţinut de cuvânt. După primele trei luni de 
zile am făcut o verificare a ceea ce înseamnă încasările, am făcut o verificare a ceea 
ce înseamnă plata facturilor către RAT şi cât putem da în plus faţă de cât am dat în 
primele patru luni de zile. 

          Dl. Boboc: 
          O clarificare. În primul rând eu am precizat şi am avut o observaţie asupra 

proiectului trecut, de aceea nu l-am şi votat pentru că am avut alt punct de vedere, ca 
să spunem adevărul, de ce nu l-am votat. În al doilea rând în ceea ce priveşte 
fundamentarea, trebuie să spunem că ceea ce s-a prezentat atunci, nu s-a adeverit 
nici 30%. Eu am prezentat atunci argumente şi am spus că pe acest proiect de 
hotărâre se vor vinde circa 7-8 mii abonamente, ceea ce s-a întâmplat acum. Dvs., 
executivul, nu dvs. personal, ci cel care a fundamentat, a prezentat că se vor vinde  
17 – 20 mii abonamente. Am fost departe practic, cu fundamentarea, şi de aceea am 
cerut această fundamentare.  Dacă RAT a fundamentat şi a prezentat o situaţie cu 
aceşti bani, eu nu sunt pentru a le da mai mulţi bani, să le dăm aceiaşi bani, dar să-i 
distribuim mai bine. Putem să punem un alt prag, să nu dăm de la 8 milioane, să 
dăm de la 6 milioane, să dăm de la 7 milioane, tot aceşti bani, dar să avem garanţia 
că ne adresăm segmentului care este deficitar şi în ceea ce priveşte cuantumul 
pensiei şi ne rezolvăm şi obiectivele Consiliului Local şi  ale RAT-ului. Nu sunt 
pentru a da bani mai mulţi, dacă nu-i avem. Acestea au fost precizările. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Să ştiţi că am văzut şi un grafic legat de fundamentarea de acum patru luni de 

zile, care a fost pe ceea ce înseamnă datorii pe care le avea primăria către RAT, 
bugetul de venituri pe care îl are primăria şi modul în care va fi repartizat, pentru că 
am discutat şi de achiziţionarea a 20 de autobuze, ceea ce presupunea că banii 
pentru subvenţii vor fi mai puţini, iar partea a treia cu câte abonamente urmau să se 
cumpere a făcut-o RAT ca scenariu să vadă cam până la ce valoare ajunge cu 
încasările, dar acesta nu este motivul pentru care am prevăzut acel tip de hotărâre de 
consiliu, ci pur şi simplu, era un scenariu al RAT-ului vis a vis de ce venituri ar 
putea să aibă.  În ceea ce priveşte modul în care să repartizăm aceşti bani, eu vreau 
să vă spun că cele 8 mii abonamente cumpărate în primele 3-4 luni de zile, arată că 
cei care le-au cumpărat sunt mai mulţi cu pensii până în 5-6  milioane lei, decât cei 
cu pensii mai mari. Este un număr extrem de mic format din cei care au pensii peste 
8 milioane lei şi care au luat abonamente. În momentul de faţă a crescut, dacă ne 
uităm la cifre, vânzările la bilete. Numărul la abonamente vândute la liber a crescut, 
dar nesemnificativ, dar a crescut foarte mult numărul la bilete. Din punctul meu de 



  

vedere, în momentul de faţă, cei care au până în 800 lei pentru că ştim cu toţii, până 
în 747 lei, începând de la această sumă se ia acea contribuţie la asistenţa medicală 
de 5% şi am gândit că până la acest plafon se poate discuta de o susţinere a 
pensionarilor. Oricum este un calcul care este fundamentat atât pe venituri cât şi pe 
ceea ce s-a întâmplat în primele patru luni de zile. Vă mulţumesc. 

          Dl. Nedelescu: 
         Îmi exprim regretul în primul rând, că trebuie să vorbim atât despre pensionari 

care au pensia undeva la 7-8 milioane în bani vechi. Nu vreau sub nici o formă să 
fac nici populism, vreau să vorbesc real, aşa cum spunea şi dl. Viceprimar. Eu aş 
veni cu o propunere. Să încercăm trei luni de zile să dăm gratuitate de 100%. de ce 
vă spun să încercăm? Pentru că am văzut din demonstraţiile care s-au făcut că nu tot 
timpul ceea ce am prezis noi, s-a şi realizat, aşa cum spunea şi colegul Boboc.  Am 
spus că se vor da 17-18 mii abonamente, dar nu au fost  atâtea. Vă propun să 
mergem cu gratuitate de  100% pentru trei luni, după care ne întâlnim în consiliul 
local, facem o analiză şi hotărâm ce facem în continuare, pentru că toţi trebuie să 
fim răspunzători de ceea ce se întâmplă cu banii cetăţenilor municipiului Craiova. 
Vă asigur că printr-o analiză judicioasă, prin strângerea unor robinete şi vă spun la 
modul clar că mai există robinete care pot fi închise,  putem găsi aceşti bani pentru a 
da aceste facilităţi pentru pensionari.  

           Dl. Viceprimar Dincă: 
           Eu am vorbit de trei cifre, cred că nu  m-a băgat nimeni în seamă. Am spus că 

anul trecut am prevăzut 12 milioane lei şi am cheltuit 21,5 milioane lei.  Pe acest 
principiu. Să le dăm gratuităţi la toţi, am văzut ce se întâmplă, 35 mii abonamente 
pe lună şi de unde scoatem aceşti bani. Ne întoarcem iar la RAT să mai dăm afară 
din oamenii de acolo sau din altă parte ca să putem reduce cheltuielile? Am votat în 
primele 4-5 puncte rectificări bugetare care au fost toate pozitive datorită veniturilor 
care s-au obţinut în anumite zone. Acelaşi lucru l-am votat sau îl votăm şi acum. 
Datorită unor situaţii favorabile din punct de vedere al încasărilor, pentru că am luat 
acele măsuri nepopulare în iunie, veniturile cresc şi puem să discutăm de cheltuieli 
în plus. În momentul de faţă, prin acest proiect de hotărâre, suntem de acord să 
facem cheltuieli mai mari. Cât de mari?  Putem să mergem până la gratuitate de 
100% ajungem la 35 mii abonamente, mai avem 8 luni din an care înseamnă de 
cinci-şase ori  mai mult decât este prevederea bugetară acum, dacă dăm gratuitate la 
toată lumea. Este enorm. Poate că această soluţie să dea Dumnezeu ca din octombrie 
– noiembrie să putem s-o îmbrăţişăm, poate până la un anumit nivel, dar în 
momentul de faţă vă pot spune că  votăm acest lucru cum l-am votat şi anul trecut şi 
la finele anului să spuneţi de unde dăm banii. Nu ştim. Acelaşi lucru vi l-am dat cu 
cifre pentru anul care a trecut şi pentru primele trei luni. Am votat 12 milioane lei 
subvenţie  şi s-a cheltuit 21,5 milioane. Aproape dublu. Acum dăm o subvenţie 
aproape la nivelul anului trecut, reală, deci nu de 12 de 10 milioane lei, iar dacă o 
facem, pe primele 3-4 luni de zile, suntem într-un ritm care ne permite să ne gândim 
la lucruri favorabile, dar pas cu pas. Cu siguranţă că sunt de acord cu dl. Nedelescu 
să le dăm 100%   gratuitate, dar cu bani de unde. V-am spus de acum trei luni că 
vom veni în fiecare lună cu rectificări pozitive la buget. Am venit acum, o să venim 



  

şi luna următoare pe alte teme. În iunie cu siguranţă vom veni cu rectificări bugetare 
pozitive şi poate şi pe această temă, dar nu vă cer decât să fi ţi de acord să fim 
realişti. Nu este nici unul dintre consilieri care să nu vrea să dăm gratuitate până la  
7-8-9 milioane lei, dar să avem şi bani. Este foarte important să nu facem ca ceea ce 
am făcut într-o formă dureroasă anul trecut, când am luat măsuri nepopulare, să fie 
degeaba pentru anul acesta. Să ţinem lucrurile în mâini şi de fiecare dată când vreau 
să dăm mai mult,  îmi aduc aminte de ceea ce a zis dl. Răducănoiu: să nu fim 
populişti. Mă feresc foarte tare de acest lucru şi nu vreau să dăm decât atât cât sigur 
putem să dăm. Banii aceştia îi vom da sigur celor de la RAT lunar, pentru că au avut 
dificultăţi şi în ceea ce priveşte plata datoriilor care erau de un an, doi ani. În 
momentul de faţă au posibilitatea să spună că nu mai au nici un proces cu nici unul 
dintre cei care erau creditori, că nu mai au nici o problemă cu datoriile la stat, că nu 
au nici o problemă cu plata facturilor curente, iar noi putem să spunem că din trei în 
luni putem discuta de o redresare, sau, dacă vreţi de o relaxare a ceea ce priveşte 
subvenţia pe mijloacele de transport în comun. Repet, nu cred că este nici un 
consilier local care nu vrea să dea 100%, dar numai dacă există acei bani. 

          Dl. Nedelescu: 
          Nu este vorba de drept la replică. Sub nici o formă cred că nu se poate pune 

problema de populism atunci când discutăm despre pensionari. Exclus. Când am 
făcut propunerea de trei luni, m-am gândit la următorul lucru: m-am gândit la 
rectificările bugetare pe care le-am făcut pe plus şi am avut şi am văzut foarte clar 
că există o creştere şi salut acest lucru. Şi mă mai gândesc la ceva atunci când m-am 
referit la strângerea robinetelor. N-am vrut să o spun, dar dvs. dacă vreţi, o spun. Vă 
dau un exemplu. Am alocat o anumită sumă pentru asfaltare şi eu salut acest lucru. 
Am licitat cu preţul care s-a licitat în 2008 sau 2009, dar un preţ mai mic.  Există 
aici o sursă, şi mai sunt aici licitaţii pe care trebuie să le facem. Putem să facem 
acest lucru, să dăm o gratuitate totală pentru trei luni de zile, aşa cum spuneam, 
venitm şi facem o analiză şi vedem şi poate ajungem la concluzia după trei luni de 
zile că am depăşit prea mult puterile noastre şi nu mai dăm o gratuitate de 80%, dăm 
o gratuitate de 70%. Eu vreau să vorbesc din punct de vedere realist, dl. Viceprimar, 
sub nici o formă şi cred că nici un coleg de-al meu, nu poate pune problema aici că 
discutăm ceva pe spatele pensionarilor, de populism. Ştim prin ce situaţii trec 
pensionarii.    

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Eu mă bucur foarte tare că aţi identificat aceste sume, dar vreau să vă spun la fel 

de tranşant că voi fi primul şi cel mai înverşunat adversar al mutării banilor de pe 
reparaţii, pe consum. Avem această economie, şi vom mai pune la această economie 
şi alţi bani, vom da drumul şi la alte contracte de investiţii şi de reparaţii, pentru că 
este un lucru extraordinar că am făcut o economie în urma licitaţiilor şi ne permitem 
să ne gândim să mai facem şi alte lucruri tot în domeniul investiţiilor. La acest 
capitol trebuie să vorbim numai de partea de consum. Asta nu este o investiţie, este 
un consum, iar la ceea ce înseamnă economiile din investiţii pe care le-am făcut şi le 
vom face, vor merge tot în investiţii f ără excepţie şi până la sfârşitul anului vă spun 
că orice bănuţ îl obţinem în plus dar nu prin economii de la investiţii, ci prin încasări 



  

mai mari, îl vom da pentru Salubritate, pentru RAADPFL şi pentru RAT. Vreau să 
vă spun că în primele patru luni ale acestui an, că mai este un pic şi trec cele patru 
luni, am plătit tot ceea ce înseamnă subvenţie la RAT şi la Termoficare. Este pentru 
prima dată. Subvenţia pe care trebuia să o plătească Consiliul Local la Termoficare, 
este achitată integral. Pentru prima dată, pentru că aceste două instituţii trebuie să 
funcţioneze cât se poate de corect pe piaţă. În momentul de faţă, aceşti bani pe care 
îi dăm în plus pe această subvenţie de 80%  nu vin din suprimarea unor investiţii sau 
a unor reparaţii. Vin din banii în plus încasaţi.  Creşterea acestei subvenţii se va 
datora numai faptului că încasăm mai mulţi bani, iar cei mai mulţi bani vin din 
impozitul pe venitul global. Adică cu cât creşte economia Craiovei mai mult, cu atât 
ne permitem să cheltuim mai mult. Eu sunt convins că dl. Nedelescu este de acord 
cu mine pentru că pe zi ce trece vedem că trebuie să investim mai mult în 
infrastructura Craiovei şi vom investi mai mul, dar asta nu presupune că nu putem 
să le dăm mai mult pensionarilor, dar nu din banii aceştia, ci din ceea ce facem noi 
cu încasările. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Intenţionam în cuvântul meu să abordez 2 aspecte: primul, un drept la replică 

pentru că am fost citat de dl. Viceprimar şi chiar de două ori, privind o afirmaţie în 
comisia juridică, însă inexact pentru că nu am folosit termenul de populism adresat 
colegilor din comisie de la PDL şi implicit celorlalţi urmare acestui proiect de 
hotărâre, dar dânsul nu a participat şi probabil că eronat i s-a transmis. Am folosit 
într-adevăr o metaforă,  care aş dori să devină realitate, potrivit căreia în conţinut am 
afirmat că am satisfacţia, întrucât cât mai mulţi membri PDL colegi de-ai noştri, se 
apropie de politica PSD în ceea ce priveşte grija faţă de pensionari. În legătură cu 
cea de-a doua componentă a intervenţiei pe fond, renunţ la ea determinat de 
melomania, un termen care îmi este drag, colega este mai aproape de acest aspect, a 
d-lui preşedinte, care, întâmplător sau voit a picat, uitând de conţinutul 
regulamentului privind intervenţiile pe un subiect sau altul de pe ordinea de zi. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Am apelat la memoria dvs. de acum patru luni, nu de la această şedinţă de 

comisie juridică, sau de la ultima şedinţă, ci din luna noiembrie, deci cinci luni, când 
am votat proiectul de hotărâre legat de faptul că am redus subvenţiile şi atunci ţin 
bine minte că aţi spus: cu câteva luni înainte de alegeri să nu luaţi măsura asta. Am 
înţeles mesajul, v-am spus că nu o să avem această atitudine sub nici o formă şi cred 
că a fost o poziţie corectă şi cred că în momentul de faţă vă dovedesc că nu avem 
această înclinaţie de a ţine lucrurile strânse şi cu 2-3 luni înainte să ne lăudăm că 
dăm subvenţii. Să ştiţi că am făcut un bilanţ în urma metaforei dvs. legată de 
măsurile luate de executiv şi de consilierii locali PDL care au susţinut aceste 
proiecte. Sunt convins că până în luna decembrie am luat măsuri nepopulare şi din 
luna decembrie am început să luăm şi măsuri pozitive. M-am uitat şi pe procesele-
verbale de şedinţă ca să nu greşesc şi ştiu că am spus atunci că aceste măsuri 
nepopulare ne vor permite începând cu luna martie să luăm şi măsuri pozitive şi 
unele dintre ele le-am luat chiar începând cu luna februarie  atunci când am dat 
posibilitatea să angajăm mai mulţi oameni la salubritate şi să avem un buget realist 



  

şi pe care să-l susţinem şi cei 150 oameni presupun bani mulţi cheltuiţi pentru a fi 
plătiţi. Acum la RAT venim cu o propunere pozitivă şi cred că până la sfârşitul 
anului  ea va fi mult îmbunătăţită. De asemenea, celor de la  RAADPFL cred că le 
vom permite ca încet încet să crească numărul de salariaţi pentru că lucrurile merg şi 
acolo într-o zonă favorabilă şi veţi vedea că încet încet vom avea lucruri bune şi la 
RAT  chiar dacă anul trecut am dat ceva oameni afară, iar în momentul de faţă nu 
cred că putem vorbi de măsuri de stânga sau de dreapta ci de măsuri corecte, pentru 
că aceste măsuri nu le luăm pentru nici unul dintre partide, le luăm pentru craioveni. 
Cu cât avem mai mulţi oameni angajaţi la salubritate, şi cu cât avem mai multe 
investiţii f ăcute de cei de la salubritate în utilaje, cu atât avem mai multă curăţenie. 
Cu cât cei de la RAADPFL au mai multe comenzi din partea primăriei, cu atât 
spaţiile verzi sunt mai curate şi mai bine îngrijite.  

           Dl. Răducănoiu: 
           Am senzaţia că termenul de populism este ca o anatemă şi fugim toţi de el. 

Suntem noi populişti cei de la PSD dar, vă rog, dl. Viceprimar, dvs. să vă abţineţi, 
dar determinaţi-i pe colegii de la PDL să fie de acord cu modificarea lit. A de la art. 
1 cu propunerea d-lui Nedelescu privind subvenţionarea cu 100% a abonamentelor 
pentru pensionarii cu venitul net până la 800 lei pentru o perioadă de trei luni şi vă 
asigur că ne asumăm noi această anatemă, iar pe dvs. vă felicităm pentru că sunteţi 
majoritari şi un astfel de amendament cu poate să treacă fără votul a încă 4-5 colegi. 
Repet, experimental, trei luni de zile, aşa cum am înţeles până la urmă aplicarea şi 
nu pot să nu apreciez că v-aţi ţinut de cuvânt şi după trei luni de zile aţi venit cu o 
îmbunătăţire. Ţineţi cont măcar o dată pe ziua de azi, şi în fiecare zi vrem câteodată, 
de un amendament pe care îl propunem noi. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Am pus o întrebare: unde sunt banii? Noi am votat acea prevedere bugetară. 

După aceea şase luni de zile ce facem? Pe trei luni de zile ne trebuie bani în plus 
faţă de ce am prevăzut acum, că oricum am prevăzut bani pentru aceste luni. Unde 
este diferenţa de bani pe care s-o achităm? Am venit aşa cum am spus în noiembrie 
că după primele trei luni, când vom încheia o primă etapă, vom veni cu ceva pozitiv. 
Am venit. Atât putem să susţinem acum, atâţia bani sunt. Sunt de acord, nu pe trei 
luni, pe restul anului, să dăm  100%, dar trebuie să avem bani. Nu cred că este 
vreunul dintre consilierii locali, indiferent de partid, care să nu vrea să dea 100%. 

          Dl. Răducănoiu: 
         Primăria a fost datoare la RAT de foarte multe miliarde. Aţi reuşit prin buna 

gospodărire a bugetului să achitaţi această datorie, să veniţi la zi, şi acum să venim 
cu o îmbunătăţire prin acordarea de facilităţi, pentru abonamentele pensionarilor. 
Orice entitate economică are datorii la bănci, la stat, etc. Trăieşte din credite. 
Bunăvoinţă să fie, haideţi să facem experimentul acesta care nu costă foarte mult că 
nu sunt banii acum în buget şi vă asigur că după trei luni de zile, dacă constatăm că 
nu vom mai avea bani conform promisiunilor dvs. că vor fi rectificări bugetare în 
cursul acestui an pozitive, şi aveţi o fundamentare la afirmaţia aceasta, iar în cazul 
în care poate să fie o datorie, evident, noi nu trebuie să dăm banii acum, datoria nu 
va fi de valoarea celei pe care aţi moştenit-o şi pe care aţi achitat-o, şi atunci tragem 



  

concluzia: stop, nu putem, reducem subvenţiile la abonamente la pensionari de toate 
categoriile, vă afirm public aici, că nu încape în sac şi nu facem politică, vorbim 
economic, dar haideţi să facem experimentul acesta.  După trei luni reducem 
subvenţiile, o să ne achităm datoria în timp, dar eu am certitudinea, după toate 
discuţiile şi previziunile, că rectificările vor fi bugetare şi putem să acoperim. Ţinem 
şi noi la amendamentul acesta. 

           Dl. Viceprimar Dincă: 
           Dvs. sunteţi manager şi ştiţi ce înseamnă cu mult mai bine decât mine, pentru că 

sunteţi manager de mult timp, venituri şi cheltuieli. Am reuşit să plătim cei 95 
miliarde de lei vechi, pentru că din prevederea pe care am făcut-o noi, am prevăzut 
în primele trimestre aproape 70% din subvenţie tocmai pentru a achita această 
subvenţie. Pentru trimestrul 3 şi 4  a rămas 30% din subvenţie prevăzută pe tot anul, 
tocmai pentru a echilibra din punct de vedere financiar, pentru că v-am explicat, ei 
plăteau TVA, dar nu încasaseră, ei plăteau profit, dar nu încasaseră bani, ei făcuseră 
cheltuieli, dar nu încasaseră bani, şi erau într-o dificultate financiară imensă. Dvs. vă 
răspund aşa pentru că dvs. sunteţi managerul unei societăţi comerciale şi înţelegeţi 
perfect cum stau lucrurile. Asta ar însemna ca în momentul de faţă să vorbim pe 
cifre. Eu v-am spus, pe anul trecut subvenţia a fost de 12 milioane şi peste cei 12 
milioane au mai fost încă 9,5 milioane. Asta înseamnă că noi am prevăzut cam 1 
milion de lei pe lună subvenţie, iar la final ne-am trezit cu 2 milioane de lei 
subvenţie. Dublu. Dvs propuneţi aşa, haideţi să dăm 100% şi după aceea le reducem. 
Eu vă propun invers, haideţi să le dăm 80% acum şi peste încă trei luni să tindem 
spre 100%.  Propunerea dvs. este să încercăm cu 100% apoi să coborâm, eu vă 
propun să începem cu 80% apoi să tindem spre 100%. Pentru că în martie am făcut 
rectificări pozitive, în aprilie facem rectificări pozitive, în mai, dacă va fi nevoie şi 
simţim nevoia ca în anumite locuri să echilibrăm, să dăm bani mai mulţi, vom face 
rectificări pozitive. Nu cred că atunci când am vorbit de rectificări pozitive nu m-am 
ţinut de cuvânt. Din decembrie în permanenţă am făcut rectificări pozitive pentru că 
am avut venituri suplimentare care ne-au permis să facem acest lucru. Nu am 
subminat anumite activităţi, fie de investiţii, fie de reparaţii, fie de funcţionare 
curentă, şi am dat banii în altă parte. Nu, doar m-am uitat ca acei bani să vină din 
plusul pe care îl avem lună de lună, nu din suprimarea unor anumite activităţi, 
pentru că asta este realitatea. Vom creşte progresiv din punct de vedere şi al 
salariilor şi  al subvenţiilor. Dacă facem exact invers, cum spuneţi dvs., adică mai 
întâi dăm 100%, vedem ce se întâmplă şi apoi încercăm să coborâm la 40-50% 
funcţie de cât vor fi veniturile, iar propunerea mea este invers. Dăm acum 80%, iar 
peste trei luni, să dea Dumnezeu să fie bine, tindem spre 100%. Eu nu spun că vom 
da 100%, poate ne vom permite 90%, poate 95%. Eu înţeleg, este un lucru bun să-i 
ajuţi pe cei bătrâni, este un lucru de bun simţ. Ideea este să tratăm cu toată 
seriozitatea, nu să le dăm trei luni apoi să le spunem că nu le mai putem da. Să le 
dăm cât putem şi poate peste 3 luni să le spunem că le mai dăm încă 10%. Asta a 
fost gândirea mea, le-am explicat-o tuturor colegilor ori de câte ori m-au întrebat şi 
cred că nu este greşit, pentru că nu-i amăgim. Eu dacă aş fi pensionar aş fi un  pic 
frustrat că mi-a dat 100% şi apoi nu mi-a mai dat aproape nimic. Mi-a dat 80% 



  

poate mai îmi pune ceva, poate nu peste 3 luni, poate peste 4 luni,dar lucrurile vor fi 
reale pentru ei, deci ceea ce câştigă acum nu vor mai pierde pentru că bugetul ne va 
permite să susţinem  o lungă perioadă de timp acest lucru în mod real. 

           D-ra Predescu: 
           Revenind la ceea ce începusem iniţial, era o propunere şi revin la acea propunere 

de-a scădea plafonul la 600 şi de-a acorda o subvenţie la acest plafon de 100%. De 
fapt, din răspunsurile pe care dl. Viceprimar le-a dat la intervenţiile d-lui consilier 
Boboc, a rezultat în mod direct că acest lucru este posibil pentru că v-aţi referit la 
faptul  că cele mai multe abonamente au fost solicitate de pensionarii care aveau o 
pensie încadrată în acest plafon. Pe de altă parte este plafonul care îi priveşte pe cei 
mai defavorizaţi în raport de veniturile pe care le au. În al treilea rând, dacă noi am 
fi avut o fundamentare cu mai multe soluţii alternative şi în final, din fundamentare, 
executivul arâtând avantajele soluţiei pe care o susţine, discuţia putea să aibă loc în 
termenii pe care îi vedem astăzi. Din păcate, ne cramponăm de o singură soluţie cu 
toate că din dezbaterea de azi au rezultat foarte multe lucruri cu care noi nu eram 
informaţi. Eu cer, şi de fapt toţi colegii, aceasta a fost discuţia şi i-am observat şi pe  
colegii de la PDL, prin răspunsurile d-lui  Dincă în calitate de viceprimar. Ca atare, 
dacă avem în vedere toată informaţia rezultă că putem să avem în vedere acum la 
vot  o soluţie alternativă ca un amendament faţă de propunerea executivului. Ca 
atare, noi avem de votat, pe de o parte, de supus la vot pe de o parte propunerea 
executivului, pe de altă parte soluţia alternativă care a rezultat din dezbateri, aceea 
care priveşte  modificarea literelor a şi b prin reducerea plafonului, prin acordarea la 
litera a a subvenţiei integrale de 100%. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Noi când am făcut acest calcul matematic şi pe care nu îl vedeţi, l-am făcut în 

baza unor cifre de la Casa de Asigurări de Sănătate, cu numărul de persoane până în 
4 milioane, cu numărul de persoane până în 5 milioane, cu numărul de persoane 
până în 6 milioane, cu numărul de persoane până în 7 milioane. S-a făcut un calcul, 
câte persoane sunt până în 4 milioane, s-a înmulţit cu 100% care este subvenţia şi s-
a ajuns la o cifră. Câte persoane au mai luat în continuare? Încă 8 mii. Câte persoane 
ar mai putea lua, pentru că aici suntem la r mai putea, dar la primele două avem 
două certitudini, că dăm 100% până la 4 milioane de lei, şi s-a făcut şi acolo un 
calcul. Câţi bani avem noi în buzunar ca să susţinem şi s-a împărţit, este aritmetică 
de clasa a doua, s-au făcut nişte calcule, spuneţi că nu există nimic, există acea 
hârtie de la Casa de Pensii,  există acele calcule pe care vi le-am spus şi rezultatele 
pe care vi le-am spus de la primele rectificări bugetare. Sunt aproape 22 milioane de 
lei pe care le-am plătit pe anul trecut RAT-ului în condiţiile în care prevederea era 
de 12 milioane, iar pe anul acesta am prevăzut mai mulţi bani ca să acoperim datoria 
de anul trecut. Aceste lucruri le-aţi votat şi dvs. cum nu există aceste calcule? Le-aţi 
văzut pe toate, eu doar le-am pus cap la cap şi vi le-am readus aminte.  În momentul 
de faţă putem să facem cât mai multe scenarii, să dăm gratuitate până în 4 milioane, 
până în 5 milioane, dar banii sunt aceiaşi. Noi trebuie ca la sfârşitul lunii să achităm 
factura dată de RAT. Asta nu o aud. De unde? 

          D-ra Predescu: 



  

          Sunt lucruri pe care  decât dvs. le cunoaşteţi şi care nu figurau ca şi fundamentare 
la  acest proiect. Acesta este lucrul pe care l-am susţinut şi nu ne puteţi contrazice 
dacă citiţi materialulcu care subntem informaţi. Faptul că aveţi un dosar complet, că 
are mai multe materiale,este altceva. 

          Dl. Cherciu: 
          Voi începe prin a-l contrazice pe dl. Viceprimar, şi o fac cu riscul de a stârni 

antipatia mamei mele, socrilor mei, a d-lui Roşu şi a celorlalţi pensionari din sală, 
anume îl contrazic în sensul că există totuşi consilieri locali care nu sunt pentru 
subvenţionarea cu 100% a acestor abonamente. Am avut de-a lungul timpului ori de 
câte ori s-a pus în discuţie această subvenţie, şi de când sunt consilier acest lucru 
cred că s-a mai întâmplat de două-trei ori, o poziţie constantă în a solicita ca 
contravaloarea acestor abonamente să fie suportată de către pensionari la un nivel pe 
care dânşii şi-l permit. Am făcut această solicitare şi cifrele, până la urmă sprijină 
argumentaţia mea, anume că în perioada în care am asigurat gratuitate totală se 
dădeau 35 mii abonamente, în prezent s-a coborât undeva la 8 mii abonamente. 
Acest număr zic eu că arată mai degrabă necesităţile reale de transport în comun ale 
multor categorii de pensionari. Am solicitat această sumă modică care să poată fi 
accesibilă oricărui pensionar, din simplul motiv că este metoda cea mai bună prin 
care putem avea  o evidenţă clară a celor care într-adevăr doresc să circule, sau au 
nevoie să circule cu transportul în comun în municipiul Craiova, pentru că altfel, nu 
trebuie să ne ascundem, există o realitate, orice este gratuit, ai sau nu ai nevoie de el, 
îl vei solicita. Până la urmă sarcina noastră în calitate de consilieri locali nu este 
neapărat de a asigura gratuitate unor anumite categorii sociale din municipiul 
Craiova, ci noi trebuie să asigurăm şi suntem mai obligaţi să facem asta, condiţii de 
transport civilizate, aceşti pensionari să circule pe o linie de tramvai reabilitată, să 
beneficieze de autobuze moderne, să dea Cel de Sus ca în curând să poată circula 
inclusiv cu troleibuzul pe ruta Gară-Romaneşti. Toate aceste lucruri sunt realităţi. 
Repet, avem mai mult datoria de a asigura condiţii civilizate de transport, decât de a 
face, la urma urmei, poate chiar o nedreptate socială. S-a spus aici şi este o realitate. 
Există inclusiv tineri care astăzi se confruntă cu probleme de şomaj, cu probleme de 
venituri foarte reduse. Eu sunt convins că aceşti tineri, la rândul lor, sunt copiii unor 
pensionar. Şi pensionarii au această datorie de a fi solidari, suntem solidari 
împreună, ca acest oraş până la urmă să ajungă să ofere condiţii egale pentru toţi cei 
care avem buletin de Craiova. Punctul meu de vedere acum şi în viitor va fi ca în 
nici un caz să mai acordăm subvenţii de 100% care le ştim efectul. Nu facem 
experimente pe un lucru care deja l-am testat ani buni. Ce să mai testăm mai mult 
decât atât. În conluzie susţin actuala formă a proiectului de hotărâre. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 

 Nu-mi propusesem să intervin, dar simt nevoia să spun acest lucru, sunt lucruri 
pe care le consider importante. În primul rând, sunt categoric de aceeaşi opinie cu 
dl. Cherciu, că de aceea m-am şi mutat de lângă dânsul pentru că avem aceleaşi 
păreri. Nu pot să văd logica pentru care aş da abonament gratuit unor persoane care 
au pensie de zeci de milioane. Există în România încă şi în Craiova, pensionari cu 
zeci de milioane pensie. De ce trebuie să rup eu din  bugetul acesta amărât, să-i dau  



  

acestei persoane un abonament gratuit pe un mijloc de transport cu care nu va 
merge, că merge şi el cu autoturismul, că la banii ăia o avea şi el un autoturism. Nici 
acum nici în viitor, şi eu, ca şi dl. Cherciu, nu voi vota niciodată gratuitate din 
aceasta pentru toţi. Altfel să dăm gratuitate şi pentru întreţinerea mea, şi pentru 
gaze, pentru toate să fie gratis. În al doilea rând aş vrea să spun acest lucru, care 
seamănă cu al d-lui Cherciu. Dincolo de vorbirea asta pentru televizor, să fie toate 
gratis, există o realitate. Craiova se sufocă, uitaţi-vă la ea. În următorii zece ani, aşa 
din ce în ce mai săraci cum suntem, o să avem din ce în ce mai multe maşini, cu 
care poate o să zburăm, că pe stradă n-o să mai încăpem. Vă spun de acum şi eu 
sunt mirat că atâţia oameni tineri nu se uită la viitor şi mă lasă pe mine aici să mă 
gândesc la un viitor în care n-o să merg eu pe stradă şi anume că nu vom putea să 
mai mergem cu maşinile pe aceste străzi, pentru că străzile nu vor putea fi mărite  şi 
atunci se pune următoarea problemă: transportul în comun este baza dezvoltării. 
Uitaţi-vă şi în marile oraşe din vest ce se întâmplă. Transportul în comun trebuie să 
se facă investiţii mari în acest domeniu, ca oamenii să-şi lase maşinile acasă şi să 
meargă la serviciu cu autobuzul, cu tramvaiul şi cu troleibuzul. Acesta este viitorul 
spre care ne îndreptăm. Dacă noi ne legăm de fiecare leu care apare în plus aşa ca să 
ne dăm la televizor cum iubim poporul să fie toate gratis, atunci am face o mare 
greşeală şi din punct de vedere economic ieşim din orice fel de reguli şi norme. 
Cred că trebuie să fim un pic mai responsabili şi cu gândul mai mult la viitor, astfel 
încât viaţa noastră să poată continua decent. 

Dl. Tudor: 
Nu vroiam să intervin, dar distinsul meu coleg în ceea ce spunea puţin mai 

devreme, se pare că am asistat  la aceste discuţii şi îi reamintesc dânsului că 
discuţiile au fost pe baza pensiilor care nu depăşesc un plafon de 800 lei. Ca un 
exponent al viitorului, vreau să vă spun că, ca să cunoşti un popor trebuie să-i ştii 
istoria, să te intereseze şi trecutul şi prezentul şi viitorul. Să nu-i uităm pe cei care 
au construit prezentul, să nu-i uităm nici pe cei care vor constitui viitorul. De aceea 
aceste măsuri pe care PSD doreşte să le implementeze, vor să producă efecte decât 
în zona aceea în care oamenii nu beneficiază de acele pensii de zeci de milioane aşa 
cum a afirmat distinsul meu coleg. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Eu am o simpatie pentru dl. Tudor Florentin, în primul rând că este din aceeaşi 

generaţie nu mine, şi în al doilea rând că, într-adevăr, reprezintă viitorul, dar am 
avut o strângere de inimă şi chiar am strigat spre el să nu fie într-un anumit fel. 
Niciodată viitorul nu merge spre 1947. Să nu avem viitorul uitându-ne spre 1947. 

 Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. Cine este pentru? 
Dl. Răducănoiu: 
Am vorbit, păreri şi păreri, unii colegi s-au trezit vorbind, habar n-au de proiect. 

Vă însuşiţi amendamentul nostru sau nu, ca să ştim să ne exprimăm votul. 
Amendamentul cu 100% pe trei luni că asta a fost esenţa. Consilierii PSD vor vota 
pe procedură, pe regulament pentru acest proiect, cu gustul amar că nu a fost însuşit 
amendamentul nostru. Dar nu putem să votăm împotriva unui proiect care totuşi 



  

aduce o îmbunătăţire acestei categorii de oameni. Vă rog să supuneţi la vot după 
regulament. Vă mulţumesc. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Avem un proiect de hotărâre propus de către executiv, vă rog să-l supuneţi 

aprobării aşa cum este fără nici un amendament şi avem o propunere pe care dacă 
dl. Nedelescu şi-o menţine, trebuie s-o votăm şi pe aceea. Dacă nu şi-o menţine, 
atunci votăm doar proiectul, vedem ce iese şi cu asta încheiem o parte din ordinea 
de zi. 

Dl. Răducănoiu: 
Dacă există voinţă din partea executivului şi implicit a majorităţii de a-şi însuşi 

amendamentul, evident că se supune cu forma acceptată modificată. Nu se acceptă 
înainte de vot amendamentul făcut, evident că vom vota pentru proiectul iniţiat 
întrucât al doilea este respins. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Vă mulţumesc pentru susţinere, dar în acelaşi timp procedural, şi dl. Nedelescu 

este aici şi ar trebui să fim pe procedură cu propunerea dânsului, că în măsura în 
care îşi menţine acea propunere, este corect să o votăm. 

D-ra Predescu: 
Orice procedură spune în felul următor: dacă s-au făcut amendamente, se supun 

la vot amendamentele, dacă amendamentele sunt votate atunci ele  modifică implicit 
proiectul. Ca atare ordinea este următoarea. Întâi se supune la vot amendamentul 
făcut, după care se supune la vot proiectul executivului cum a rezultat, cu 
amendament sau fără. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot amendamentul propus de dl. Nedelescu. Cine este pentru? Votat cu 

9 voturi pentru, 15 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Amendamentul a fost respins.  
 Dl. Consilier Ştefârţă lipseşte din sală. 
Supun la vot proiectul în forma iniţială. Cine este pentru?                                                                  

Art.1.  Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 436/2010 care va avea următorul conţinut: 

 “Se aprobă acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane, astfel: 

a) subvenţionarea cu 80% din preţul abonamentelor pentru orice tip de 
abonament pentru persoanele pensionate care au domiciliul în municipiul 
Craiova şi care au un venit net din pensie de până la 800 lei/lună; 

b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonementelor, pentru orice tip de 
abonament, pentru persoanele pensionate care au domiciliul în municipiul 
Craiova şi care au un venit net din pensie de peste 800 lei/lună; 

c) subvenţionarea cu 25% din preţul abonamentelor pe o singura linie, pentru 
studenţii care frecventează prin cursuri de zi instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova; 



  

d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor pe o singura linie pentru 
elevii care frecventează prin cursuri de zi instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova.” 

Art.2.   Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.05.2011. 
  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia 
Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
3 abţineri (Lupulescu, Nedelescu, Predescu). Dl. Consilier Stefârţă a părăsit sala de 
sedinţă. 

 
38. Întreb ări şi interpelări. 

     Dl. Răducănoiu: 
     La şedinţa anterioară am ridicat o problemă ca urmare a necesităţii desfăşurării în 
bune condiţiuni a transportului în comun în zilele de târg, respectiv lunea, cu 
prelungirea traseului şi frecvenţa mărită. Dl. Viceprimar Sas a răspuns pe loc că 
există termen  de 10 zile să se facă un studiu de către RAT şi factorii abilitaţi 
privind desfăşurarea întregului transport în comun în municipiul Craiova. Dar la 
speţa respectivă nu am primit răspuns nici scris,  nici verbal, şi rugămintea este dacă 
s-a luat această măsură că eu am rugat să se studieze numărul de populaţie care se 
deplasează la târg în ziua respectivă şi să fie şi transportul eficient, să vină şi ei în 
întâmpinarea oamenilor.  
     Personal nu am suficientă experienţă, sau 100%, dar câtă am, şi viaţă, nu mi-am 
imaginat că în secolul 21 poate să existe într-un municipiu o astfel de stare de 
promiscuitate într-o colectivitate. Am mai văzut la televizor câte un bătrân în 
municipiul Craiova unde Serviciul de Salubritate, actualmente SC Salubritate, 
periodic mergea să-i facă  curăţenie. Cazul pe care vi-l relatez în sinteză se găseşte 
în bl. 43 din Valea Roşie, str. Caracal, sc. 1, ap. 18. Am înţeles din sumarele discuţii 
cu reprezentanţi ai asociaţiei că disparat, organe ale statului de diverse competenţe, 
au fost acolo, au făcut un act că nu se poate, ş.a.m.d. Salut şi am votat regulamentul 
privind asociaţiile de locatari care vineîntr-un fel, să reglementeze şi să dea 
posibilitatea autorităţii publice locale să se implice mai mult, pentru că, am constatat 
cu toţii, unele dintre ele, în activitatea lor, este dezastru, este vraişte, nu se ocupă 
serios de menirea pe care o au, decât să încaseze bani, să bage în buzunar. Sunt 
diverşi oameni care se aleg între ei şi datorită indolenţei noastre că nu mergem la 
şedinţe şi se duc 7-8 inşi, se aleg între ei şi asta este, dar nu se implică în viaţa 
comunităţii din acel bloc. Este vorba de două femei, mamă şi fiic ă, n-au acte de 
identitate, n-au documente pe apartament, apartamentul este promiscuitate, cu 
geamurile sparte, uşa spartă, cu apa oprită şi la wc şi la chiuvetă, curent oprit. 
Povestea este lungă şi nu vreau să vă reţin atenţia. Rugămintea este totuşi , suntem 
autoritate şi cred că la nivelul executivului, al primăriei, pot fi convocaţi toţi factorii 
responsabili să studieze cu atenţie  acest caz, inclusiv cu asociaţia de proprietari. 
Femeia se numeşte Cocean Mihaela şi fac o precizare: ambele, şi mama şi fiica, eu 



  

nu sunt medic dar cu certitudine un profesionist le dă un diagnostic destul de grav. 
Însă nu cred că putem să lăsăm într-o astfel de stare, cu cheltuieli la întreţinere 
acumulate la apartament de 390 milioane şi ştiţi că există tentaţia şi a celor care ştiu 
de la asociaţie, lasă să se strângă mai mult, acţionează în instanţă, dar pe cine, 
pentru că cel care era proprietar a murit, soţia acestuia a murit şi era mama bătrânei 
şi bunica fiicei. Cert este ca Direcţia de asistenţă Socială cu Serviciul de Coordonare 
a Asociaţiilor de Proprietari, cu Poliţia Locală, cu Poliţia Română, cu Serviciul de 
Evidenţa Persoanei. Eu nu cred că două fiinţe umane nu pot să fie puse în legalitate 
inclusiv cu acte. Iertaţi-mă, câte dezbateri au fost aici şi câtă grijă pentru câinii 
comunitari, dar acestea sunt totuşi fiin ţe umane şi cred că sunt superioare câinilor, 
cu tot respectul pentru cei care iubesc câinii.  Vă rog şi cred că trebuie aprofundată 
problema. Eu nu am decât un proces-verbal de  la DSP făcut, nu vi-l citesc pentru că 
este în original, trebuie să-l restitui la asociaţia de proprietari şi ei spun că nu pot să 
aplice amenda. Cui să o aplice? Unui nebun şi unui om care trăieşte în promiscuitate 
sau să ia nişte măsuri cu  organele abilitate ale statului, să sesizezi, să te implici.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Legat de transportul în comun, cu numărul de persoane nu cred că există 
posibilitatea, numai în măsura în care se va face cel puţin pe anumite linii. Există 
această posibilitate, dar numai în măsura în care se va întocmi pe toate liniile taxare 
electronică, pentru că atunci ştii câţi urcă, sau poţi să ştii cel mult, câte bilete se 
cumpără. 
     Legat de această femeie, Cocean Mihaela, şi fiica ei, cu siguranţă că o să le 
identificăm şi o să încercăm să le facem şi documente şi o să găsim şi o soluţie. 
Ideea este că trebuie să fie cât se poate de binevoitori cei de la asociaţiile de 
proprietari, că dvs. aţi spus un lucru absolut corect. Cei de la asociaţii aşteaptă să 
facă cât mai multe datorii ca apoi să scoată apartamentul la vânzare.  Soluţii se 
găseau pentru identificarea lor. Vor merge şi colegii de la asistenţă socială, şi cei de 
la asociaţiile de proprietari, şi cei de la Poliţia locală. Cei de la Poliţia Locală vor 
încerca să le identifice împreună cu cei de la Evidenţa Persoanei de aşa manieră 
încât să ştim cu cine stăm de vorbă. O să vedem şi ce înseamnă puterea sub 
interdicţie judecătorească, dacă aţi spus că nu sunt întregi la cap şi trebuie internate 
în centre specializate. Din păcate asta este o realitate socială în România. 
     Dl. Giurgiu : 
     Calea Bucureşti intersecţia cu Sărari. Spitalul nr. 3  Infecţioase. Avem o 
construcţie cu destinaţie de spital începută prin anii '90. Am mai discutat de ea, mi 
s-a răspuns că este a Ministerului Sănătăţii şi nu putem interveni. Acum că avem 
spitalele în subordinea noastră, consider că este o pată neagră pentru cartier. Cred că 
am putea să dăm altă destinaţie sau să găsim o destinaţie pentru această clădire. 
Soluţii constructive sunt destule. Clădirea arată, cred eu, cât de cât bine şi în buna 
practică pe care ar trebui s-o avem toţi consilierii, să venim şi cu soluţii la 
problemele pe care le ridicăm. Ca şi soluţie pentru această clădire, închiderea ei cu 
panouri de sticlă cred că ar fi cea mai oportună şi dare spre închiriere sau altă 
destinaţie. Rugămintea este să încercăm să vedem ce putem face. Eu am spus o 
soluţie, poate sunt altele mai bune, să închidem şi pata asta neagră din cart Sărari. 



  

     Dl. Viceprimar Dincă:              
Acum trei săptămâni am discutat cu colegii de la patrimoniu şi cei de la spital, şi 

împreună cu jurista au prezentat toate actele de proprietate, a existat un litigiu acolo, 
am scăpat de el, terenul şi clădirea este cadastrată şi intabulată, cred că cel mai 
corect ar fi s-o lăsăm tot mediului medical. Sunt hotărât să fac chestia asta, să 
demarăm pentru că toată lumea spune în momentul de faţă că nu prea sunt bani să  
demarăm un parteneriat public privat, de aşa manieră încât  această clădire să fie 
refăcută şi să fie folosită tot în sistemul medical de aşa manieră încât să existe şi o 
soluţie estetică  şi una pragmatică de funcţionare a acelei clădiri.  

Dl. Giurgiu : 
În urmă cu ceva timp s-a cerut o autorizaţie de construire lângă această clădire 

pentru o clinică de câţiva mp. Clădirea ar putea fi pusă la dispoziţie pentru acea 
clinică şi  n-ar fi nici o problemă, cred eu. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 

Putem să-i punem la dispoziţie, dar nu aşa, dat manual. Sunt nişte reguli de 
achiziţii publice şi în baza acelora putem s-o dăm, dar numai în domeniul medical 
va rămâne acea clădire.  

Dl. Badea: 
Vă propun o alternativă la punctul 8 care vizează regulamentul privind locurile 

de parcare. Am stat mai mult de 10 ani în străinătate şi peste tot, locurile de parcare 
erau administrate de către primărie contra cost.  De ce nu înfiinţaţi o societate 
comercială în cadrul primăriei, că tot sunt la modă, cum aţi înfiin ţat SC Târguri şi 
Pieţe, sau salubritatea, de ce n-aţi înfiinţa această societate care să administreze 
locurile de parcare. Pentru că în toate oraşele mari din lume locurile de parcare se 
plătesc. Nu vă expun acum pentru că ar lua prea mult timp, avantajele pe care le-am 
avea în cazul înfiinţării acestei societăţi comerciale care ar administra locurile de 
parcare. Gândiţi-vă pentru că mai devreme sau mai târziu, vom ajunge la această 
variantă.  

Dl. Viceprimar Dincă: 
Sper că nu le-aţi adus aminte oamenilor de societatea aceea care îi taxa pe aici 

prin oraş cu 1 leu, pentru că realitatea este alta. Mai întâi trebuie să creăm cadru 
legal pentru a discuta de administrare. Până a ajunge la administrare, trebuie să 
stabilim un regulament în baza căruia să se facă administrarea şi acum suntem în 
faza de regulament.  Asta trebuia făcut de mai mult timp, dar asta este, le facem 
acum. Aţi fost într-o grămadă de ţări civilizate şi aţi văzut că sunt aparate de taxat. 
Putem să mergem de la Craiova până la Braşov şi să vedem că în fiecare parcare 
este aparat de taxat, dar că se plătesc şi acele parcări de la domiciliu pe anumite ore. 
Noi după acest regulament, paşii următori  care trebuiesc făcuţi sunt aceia de a 
determina un regulament pentru parcările de la domiciliu pentru că  din ce în ce mai 
mulţi oameni întreabă de ce nu pot să concecioneze locul pe care îşi parchează 
maşina acasă pe un anumit timp, nu 24 din 24 şi bineînţeles că prin banii pe care îi 
obţinem în plus anul acesta, folosind şi acest regulament, la anul vom evolua şi 
poate nu ne va mai trebui acest tip de regulament ci îl vom modifica pentru că vom 
avea bani pentru acele parcometre pe care practic, le vedem noi peste tot în lumea 



  

civilizată. Mai întâi de toate acest regulament conştientizează oamenii un pic, nu 
este sperietoare, ba după ce am votat acest regulament ne punem cu amenzile, ba 
din contră, ne punem cu partea de informare, de conştientizare, iar ulteiror, în anii 
următori, vom veni cu parcometre, cu  parcări bine administrate, cu situaţii în care 
putem să spunem că  într-adevăr cel care vine în Craiova şi parchează, are de ce să 
plătească o parcare. Încet-încet, după cum vedeţi, vorbim de marcaje zilele acestea, 
că a început perioada de marcaje şi vom avea o gândire în ceea ce priveşte 
identificarea parcărilor din centru care  ar trebui individualizate de aşa natură încât 
acele parcometre să fie profitabile. Acesta este, dacă vreţi, primul pas.  Din punctul 
meu de vedere este un pas timid, care este de fapt un început, dacă vreţi un exerciţiu 
de conştientizare a populaţiei, a celor care nu au obligaţia să plătească acei 40 lei 
pentru parcare. Cu privire la administrare, nu trebuie neapărat să facem o societate 
comercială. Îi avem pe cei de la RAADPFL, sau poate luăm o structură de acolo, îi 
avem pe cei de la RAT care îşi doresc şi ei şi putem să creăm o structură acolo. Că 
simţim nevoia că am avea mai multă eficienţă să luăm de acolo oameni să facem o 
societate comercială, cu siguranţă o vom face. Aţi văzut că sunt deschis la aşa ceva, 
ba chiar insist.  Ideea este să avem curajul să facem aceşti primi paşi, să facem acest 
regulament, în perioada următoare să gândim cum am putea modifica  acea taxă de 
parcare de 40 lei pentru toată lumea cu parcări concesionate la domiciliu care să 
aibă alte valori în funcţie de cum vor craiovenii şi toate aceste lucruri să le gândim 
până cel mai târziu la începutul anului viitor când votăm din nou taxe. Aceştia sunt 
primii paşi, eu de aceea am retras acest punct pentru că mie nu mi se pare o chestie 
de constrângere şi pentru unii dintre consilieri asta mi s-a părut că s-a înţeles. Este o 
situaţie prin care încercăm să punem egalitate între toţi cei care folosesc maşina prin 
municipiul Craiova şi care este de bun simţ să aibă aceeaşi contribuţie la ceea ce 
înseamnă parcare. Cu siguranţă că ceea ce spuneţi dvs. trebuie privit şi mai abrupt şi 
cu mai multă îndrăzneală în perioada următoare pentru a susţine eventualele parcări 
pe care le vom face, fie subterane, fie supraterane, pentru că din banii obţinuţi din 
parcări vom avea posibilitatea să creăm noi locuri de parcare. Aşa se face şi în vest. 
Şi nu trebuie să luăm un alt sistem. Cel care există, cel care este verificat, cel care 
este eficient. Din toate aceste ţări ale Uniunii Europene  prin care noi mergem şi 
vedem cum stau lucrurile cu parcarea. 

Dl. Badea: 
Constat că avem amândoi aceeaşi viziune, dar un pic diferită. Dvs. propuneţi 

paşi timizi, eu propun paşi fermi în sensul că înfiinţarea unei societăţi comerciale ce 
va administra aceste spaţii ne va da posibilitatea să avem şi locuri de muncă, şi 
parcări mai multe şi, cred eu, avantaje reale  pentru craioveni apropiat de ceea ce 
întâlnim în vest. Sunt sigur că dacă vrem există timpul fizic pentru a se duce la 
îndeplinire acest proiect începând cu 1 ianuarie 2012. Să ştiţi că mai devreme sau 
mai târziu, ţineţi minte ce vă spun, vom ajunge la înfiinţarea acestei societăţi 
comerciale ce va administra locurile de parcare. Deci nu are rost să pierdem timpul, 
avem la dispoziţie opt luni, haideţi să facem acest lucru. Să înfiinţăm societatea 
comercială ce va administra aceste locuri de parcare, să avem un regulament ferm 
pentru acea societate comercială  înfiinţată. Sunt sigur că şi dvs. doriţi acelaşi lucru, 



  

poate într-o formă un pic diferită de ceea ce propun eu, însă important este că avem 
aceeaşi viziune. 

Dl. Viceprimar Dincă: 
Noi nu facem paşi timizi, am spus că la aceeaşi ţintă o să ajungem. Ideea este că 

trebuie să facem primii paşi către societatea comercială care poate fi făcută, poate 
nu fi făcută, dar administrarea parcărilor va exista fie că va fi la o regie, fie că va fi 
la o societate comercială, fie că va fi un serviciu în cadrul primăriei, nu asta este 
problema. Foarte bine, poate vom îmbrăţişa punctul dvs. de vedere, dar până 
ajungem acolo trebuie să mai facem câţiva paşi, adică dacă vrem să luăm nota zece, 
pe care o vrem amândoi, trebuie să mergem acasă să ne facem temele, să mergem să 
convingem profesorul că suntem buni, apoi să ne dea nota. Şi aici trebuie să facem 
acest regulament pe care să-l aducem la cunoştinţa  tuturor, să-i conştientizăm pe cei 
care nu plătesc că trebuie să plătească, să strângem acei bănuţi pe care anii trecuţi 
nu i-am strâns pentru că legislaţia le permitea să ocolească celor care aveau maşinile 
înmatriculate în altă parte decât în Craiova, iar ulterior să dăm pe de o parte 
satisfacţie celor care vor să concesioneze  locurile de parcare de acasă şi în acelaşi 
timp să încercăm să facem o  administrare cât mai bună, cât mai eficientă, a 
parcărilor din centru şi nu numai din centru, din zonele publice în care există o 
circulaţie extraordinar de  intensă. Este aceeaşi tinţă, dar până la a ajunge la acea 
societate comercială mai trebuiesc făcuţi câţiva paşi şi ulterior trebuie gândit care 
este modalitatea de taxare pentru anul viitor a maşinilor înmaticulate în Craiova şi 
nu numai. Toate aceste speţe trebuie rezolvate. Este foarte bine să gândim o 
administrare separată a parcărilor, dar până atunci să le dăm celor care vin să 
administreze parcările, nişte instrumente. Haideţi să le dăm în perioada următoare şi 
de aceea v-am spus că aştept propuneri pe regulament pe care să le dezbatem, 
ajungem la un proiect comun, venim aici în consiliu şi îl votăm. Asta este o situaţie 
pe care o spuneţi şi dvs., dar cu alte cuvinte, dar asta este ţinta. Să avem o 
administrare corectă a parcărilor, fie  în ce formă ar fi ea. 

Dl. Albăstroiu: 
Aveam o problemă  de pus şi anume cu administrarea domeniului public. Se 

lucrează la cadastrul municipiului Craiova şi am întâlnit trei străzi care poartă 
aceeaşi denumire: Eliza Opran. Este cea care intră de la RAT  până în Fermierului, 
cea care intră pe lângă  Uzina electrică şi ajunge tot în Fermierului, şi cea care 
începe din str. Brestei, din faţa şcolii generale şi ajunge până la Pelendava. Mi se 
pare că se suprapun aceste străzi. La întocmirea cadastrului pe viitor să se ţină cont 
de aceste străzi că teritoriul administrativ al Craiovei s-a extins foarte mult şi s-au 
dat denumiri la străzi aiurea practic.  

Avem un regulament de administrare al oraşului, de curăţenie. Este vorba de 
HCL 319 pe care noi am votat-o. Am vrea pentru a conştientiza publicul craiovean 
de existenţa acestei hotărâri să ia legătura cu asociaţiile de locatari ca la fiecare 
asociaţie pe uşa blocului să afişeze săptămânal câte o pagină cu această hotărâre, să 
vadă oamenii că există o asemenea hotărâre şi din momentul în care va veni Poliţia 
locală să-l amendeze pe cetăţean că a ieşit din bloc şi a lăsat plasa cu gunoi în faţa 
blocului, în loc să o ducă la locul de gunoi,sau cetăţeanul care coboară din bloc cu 



  

câinele de lesă pe spaţiul verde şi în loc să respirăm aer curat sunt numai fecale de 
animale. Să-şi ia lopeţica frumos că acolo scrie ce trebuie să facă.  

Vreau ca la intersecţia str. Traian Lalescu cu Dezrobirii să se amplaseze un sens 
giratoriu.  Am mai venit cu această propunere şi am făcut-o şi scris în nume propriu, 
o fac şi în numele cetăţenilor. Este vorba de piaţa Rovine. Zilnic au loc acolo 
incidente auto şi este păcat să nu putem rezolva că este spaţiul destul de mare. Iniţial 
mi s-a răspuns că este trafic redus, dar eu vă spun că dacă se face un studiu de trafic 
se vede. Noi locuim în zonă şi ştim foarte bine câte maşini circulă pe acolo. 

Dl. Viceprimar Dincă: 
Legat de problema de nomenclator stradal că cei de la cadastru nu fac o 

intabulare până nu au şi nomenclator stradal şi în măsura în care apar inadvertenţe, 
se corectează.    

Cu această hotărâre de consiliu, dacă nu greşesc, cred că o contribuţie a avut şi 
dl. Magla când am făcut această hotărâre de consiliu. Eu cred că acolo au fost scrise 
lucruri de bun simţ, adică lucruri pe care le învăţăm când împlinim şapte ani de 
acasă.Nu avem nici o problemă să discutăm cu cei de la asociaţiile de locatari să le 
afişeze, dar nu cred că motivul este acela că nu cunosc conţinutul hotărârii, ci mai 
degrabă faptul că uită o parte din ce au învăţat în cei şapte ani de acasă. O să 
discutăm cu cei de la asociaţiile de locatari, dar să ştiţi că nu văd un rezultat 
spectaculos în asta. 

Legat de această intersecţie, colegii o să verifice dimensiunea intersecţiei şi 
pentru început este posibil să facem un sens giratoriu provizoriu. Dacă vii dintr-o 
anumită direcţie vizibilitatea este un pic redusă şi s-a constatat că şi cele provizorii 
dovedesc eficienţă în acest sens. 

D-ra Predescu: 
Trei probleme. Pe de o parte, eu îmi aduc foarte bine aminte că în  urmă cu mai 

bine de doi ani am aprobat un studiu de fezabilitate privind executarea unui sistem 
de  semaforizare la intersecţia str. Caracal cu Ghe. Chiţu, când ieşi din Piaţa Chiriac. 
Esrte o zonă foarte aglomerată, traficul este la fel de intens pe ambele străzi, numai 
că are prioritate circulaţia pe Ghe. Chiţu, contrar faptului că str. Caracl este un drum 
naţional. Cred că după atâta timp trebuie pusă în aplicare această hotărâre şi 
realizată semaforizarea în acea zonă pentru că de multe ori coada de aşteptare se 
ridică foarte mult pe str. Caracal pentru a traversa Ghe. Chiţu. 

Legat de punerea în amplicare a acestui regulament pe care noi îl avem, văzând 
şi faptul că sunt aglomerate străzile urmare lucrărilor care  se efectuează, trebuie 
luate măsuri mai energice privind ridicarea maşinilor părăsite sau lăsate spre 
vânzare pe domeniul public, inclusiv pe partea carosabilă în zona centrală sau în 
zonele afectate de aceste lucrări. Am discutat şi ieri la comisia juridică această 
problemă, trebuie luate măsuri pentru ridicarea acestor maşini, avem o procedură de 
urmat. 

Legat de lucrările deja începute  pentru realizarea pasajului din zona centrală, 
km 0 din municipiul Craiova. Câteva chestiuni. În aceste condiţii au fost deviate 
traseele mai multor autobuze, şi persoanele care le folosesc s-au plâns. Din păcate 
nu li s-a comunicat noul traseu, nu cunosc unde sunt staţiile intermediare până la 



  

destinaţie, până la locul la care vor să ajungă, sunt supraaglomerate şi s-au plâns de 
faptul că şi copii mici sau elevi de şcoală au fost văzuţi mergând pe scările 
autobuzului, dimineaţa, la orele de trafic intens, şi trebuie luate măsuri în acest sens. 

  La cele două capete care delimitează şantierul se observă că sunt oameni care 
sunt profund afectaţi în activitatea pe care o desfăşoară şi care le asigură traiul 
zilnic, de acest şantier. Pe de o parte sunt florarii din faţa Spitalului 2, sunt toate 
acele chioşcuri care  vând flori. Oamenii aceştia, deşi plătesc lunar, pentru că taxa 
acum se percepe lunar şi nu anual, deşi plătesc lunar taxa către primărie, ei nu mai 
pot să mai asigure venitul necesar pentru a face această plată sau destinaţia este 
pentru această plată, atâta timp cât oamenii nu mai vin să mai cumpere flori de 
acolo datorită şantierului. Am observat că s-au găsit soluţii pentru instituţiile publice 
cum este Curtea de Apel sau alte instituţii publice care sunt în acea zonă, dar trebuie 
găsite soluţii şi pentru aceşti oameni care îşi desfăşoară activitatea în acel loc. Ori se 
găseşte un alt loc să fie amplasaţi temporar pe perioada şantierului, ceea ce cred că 
este soluţia cea mai bună, sau se găseşte o soluţie de comun acord  cu aceştia 
privind modul în care ei îşi desfăşoară activitatea pe perioada şantierului. 

O altă problemă mi-a fost adusă la cunoştinţă de câteva unităţi, mai ales 
farmaciile şi sunt farmacii cu program permanent care sunt amplasate în această 
zonă, fie la început la intersecţia bd. Carol cu Calea Bucureşti, fie chiar în Valea 
Vlăicii. Oamenii aceştia au observat că de când a început lucrul în zonă, chiar dacă 
ei au un program permanent şi de noapte pentru că sunt trei farmacii care asigură şi 
programul de noapte în acea zonă, veniturile lor s-au diminuat de 10 ori, ori ei nu 
mai au posibilitatea să asigure plata salariilor acelor persoane şi îşi puneau 
întrebarea dacă nu se poate reveni puţin cu privire la întinderea şantierului atâta 
timp cât ei au spus că s-au pus asigurări că pe spaţiul unde este acest capăt al 
tramvaiului în zona Universităţii, nu va fi afectat propriu zis de şantier atâta timp cât 
şantierul începe ca zonă de lucru din punctul în care se termină clădirea Universităţii 
şi nu cuprinde şi tot acel spaţiu. 

Dl. Viceprimar Dincă: 
Cu privire la semaforizare se asigură să zicem siguranţa tranzitării intersecţiei, 

dar nu fluidizarea. Va fi în continuare coadă. Cu siguranţă va fi coadă când va fi 
semafor, poate se va sta 20-30 secunde la roşu, sau 60 de secunde la roşu în semafor 
şi asta presupune că se va face coadă acolo. Numai un sens giratoriu dacă permit 
condiţiile, poate duce la fluidizare, dar este făcut SF pentru un semafor, dar acest 
lucru, trebuie să spunem cinstit nu va  duce la fluidizarea traficului ci la 
regularizarea lui. Vor fi reguli care nu vor permite incidente majore în acea 
intersecţie. 

Cu privire la ridicarea maşinilor, lunar, dl. Tuţu, care se ocupă, de la serviciul de 
specialitate ne va da câte o situaţie a maşinilor ridicate. Anul trecut a mers bine, să 
vedem cum merge şi anul acesta cu ridicarea maşinilor, mai ales a celor care sunt 
abandonate şi o să fac o prezentare a acesti situaţii lunar. Sunt din ce în ce mai 
multe, chiar dacă este programul rabla, nu-mi explic de ce nu le duc acolo pentru că 
chiar ar putea să ia ceva pe ele. 

                   



  

     La pasajul suprateran, daca ne-am urca in traseele care sunt deviate am vedea 
acolo un cearsaf de coli A4 pe care sunt indicate traseele si cu statiile intermediare, 
modificate la fiecare traseu in parte, asa incat un craiovean care urca si stie de unde 
pana unde merge autobuzul, vede si zona deviata si punctele de stationare. Deci este 
chiar in mijlocul de transport in comun, daca s-a urcat in el si stia ca il duce intr-un 
anumit loc, cu siguranta va vedea nu numai acel traseu ci toate traseele deviate din 
Craiova si punctele intermediare. Aceste discutii puteau fi purtate in primele patru-
cinci zile de cand incercau sa devieze pentru ca au incercat sa gaseasca traseul cel 
mai bun si raportat la faptul de a nu incurca traficul in zonele in care erau foarte 
foarte aglomerate. 
 Cu privire la florari, singurul lucru pe care nu il au este ca nu mai pot sa 
opreasca masinile chiar in fata florilor. In rest accesul pietonal este integral asa cum 
a fost si pana acum, iar accesul cu masinile este acelasi, cu exceptia faptului ca este 
cu o banda in minus. Se merge pe str. Filantropia fara nici un fel de problema, pe 
Calea Severinului se circula prin fata acelor flori, doar ca nu mai poate opri 
cetateanul chiar in fata florarilor pentru a se da jos si a lua flori pentru ca practic ii 
blocheaza pe ceilalti din spate pentru ca nu mai au banda de acces. Acolo oricum era 
interzisa stationarea petru ca aveai o banda de facut la dreapta pe o alta strada si 
stim cu totii ca in anumite intersectii, pana la o anumita limita nu se parcheaza. Le-
am asigurat integral trotuarul si o banda de rulare. La celelalte farmacii care exista 
in prezent au acces integral pietonal, doar ca nu mai poate opri masina in strada sa 
treaca sa iamedicamente. Cu siguranta acest lucru se va intampla si trebuie sa le 
spuneti clar, eu le voi spune de la acest microfon, si dupa ce se realizeaza integral 
pasajul, deci ceea ce li se intampla acum, li se va intampla si dupa ce se realizeaza 
pasajul si se circula pe acolo pentru ca nu vom mai avea trei benzi  si o banda de 
refugiu pentru autobuze, unde sa parcheze, vom avea o banda pe jos plus cea de 
refugiu pentru autobuze si nu va mai putea nimeni sa parcheze acolo pentru ca 
practic ar bloca toate autoturismele care vin din spate. Deci acest lucru se va 
intampla cu siguranta.  
 Raportat la faptul ca li s-au dat asigurari ca va mai ramane doar pentru o 
singura farmacie din cate imi imaginez eu asa intre Universitate si Teatru msi mult 
loc liber, acest lucru este imposibil pentru ca sunt organmizarile de santier. De acolo 
va incepe sa plece pamantul tare, nu pot sa dau explicatii ce inseamna asta, dar 
practic este zona premergatoare inceperii urcarii pe acel pasaj suprateran. Acolo vor 
avea organizarea de santier, vor avea toate acele controale pe care le fac ei din punct 
de vedere al modului in care se toarna betoane, acolo va sta dirigintele de santier 
care studiaza toata zona. Toate aceste lucruri se intampla in prezent si se vor 
intampla si dupa ce se realizeaza acest pasaj pentru ca aceasta zona este gandita de 
asa maniera incat traficul sa fie mult mai rapid, ceea ce presupune ca nu va mai 
putea sa stationeze nimeni in zona, cu atat mai mult pe pasaj, iar dupa cum am spus 
si alte dati pentru ca este absolut necesar sa existe si parcari, in momentul de fata 
putem spune ca este aproape gata tema de proiectare pentru parcarea subterana ca ea 
a fost introdusa acum o luna si jumatate in Planul integrat de dezvoltare urbana, 
colegul Sas a fost la Ministerul Dezvoltarii, deci vom avea finantare europeana ca si 



  

troleibuzul, iar din punct de vedere al parcarilor, asta este realitatea si trebuie sa v-o 
spunem. 
 Dl. Cherciu: 
 Revin la o propunere pe care am facut-o cu ceva timp in urma in sensul ca nu 
numai ca v-o reamintesc dar ii propun si o imbunatatire. Propunerea mea este legata 
de valorificarea investitiei reprezentate de Aeroportul din Craiova si anume sa 
putem asigura un transport in comun civilizat al celor care calatoresc cu avionul din 
acest aeroport asta insemnand un lucru simplu, anume sincronizarea orarului 
autobuzelor care merg catre Metrou cu cursele de plecare, respectiv sosire ale 
zborurilor de pe acest aeroport. Este o modificare zic eu marunta, dar care va avea 
ca efect intr-adevar sa imbunatatim accesul la acest aeroport. Imbunatatirile pe care 
vi le propun si pe care nu le-am avut in vedere in prima mea interventie, sunt legate 
de a studia oportunitatea unui sens giratoriu in fata acestui aeroport, pentru ca in 
momentul de fata, eu circul frecvent pe ruta respectiva si va spun ca exista riscul 
unor accidente atata vreme cat in portiunea respectiva se circula cu viteza destul de 
ridicata si sunt masini care fac stanga pentru a intra in aeroport, deci un sens 
giratoriu ar fi bine venit. Un al doilea sens giratoriu cred ca ar fi indicat chiar la 
iesirea din craiova, la intersectia cu breteaua care duce catre Carcea pentru ca si 
acolo sa stiti ca traficul a crescut foarte mult pe respectiva bretea si sunt perioade in 
zi in care se formeaza cozi importante pe respectiva artera si sa nu uitam ca vorbim 
pana la urma de intrarea principala in municipiu dinspre est. Aceste sensuri giratorii 
zic eu ca ar permite pe de alta parte si modificarea traseului autobuzului 9 in sensul 
ca capul de linie sa nu se mai faca in parcarea Metro ci pur si simplu la Metrou sa 
avem infiintata o simpla statie, in care sa coboare cei care calatoresc pe aceasta 
destinatie, intoarcerea facandu-se in sensul giratoriu de  care va spuneam simultan 
cu infiintarea unei statii de autobuz in terminalul aeroportului. In clipa de fata am 
vazut ca s-a infiintat o statie care este oarecum vis a vis, deci calatorii coboara 
oarecum in camp in fata aeroportului, va dati seama, traversarea este extraordinar de 
dificila si periculoasa. Va rog sa aveti in vedere aceste propuneri pentru care repet, 
punem in valoare o investitie, zic eu, mai mult decat importanta si utila pentru 
cetatenii municipiului Craiova.  
 Dl. viceprimar Dinca: 
 Cu privire la cele doua sensuri giratorii, este in regula, o sa discutam si cu cei 
de la Drumuri Nationale deoarece inteleg ca administrarea este la ei.  
 Cu privire la sincronizare transport RAT, nu cred ca va fi o problema, dar 
vreau sa va spun ca statie pentru aeroport, este chiar pe partea cu aeroportul. Cei 
care vor sa se dea pe dreapta, vor sa mearga undeva pe partea dreapta. Merg pana la 
capat, se intorc pe cealalta parte si pot sa coboare chiar pe partea cu aeroportul la 
50-60 m de intrarea in aeroport. In masura in care vom avea o intelegere cu cei de la 
Compania nationala de Drumuri, nu cred ca este o problema si avem in proiect sa 
facem cat mai repede, cat mai multe sensuri giratorii, chiar daca provizorii pana 
avem studiile de fezabilitate si proiectele tehnice cu ajutorul celor din comisia de 
sistematizare a traficului. Este clar ca cel de la Carcea este absolut necesar pentru ca 
acolo, chiar dac nu exista intersectie plina, sunt foarte multi care vin nu numai din 



  

Carcea ci si dinspre Caracal sau din Craiova pe partea cu iesirea dinspre Caracal, si 
cel de la aeroport, cu siguranta ca daca incepe sa aiba din ce in ce mai multe zboruri, 
traficul va fi din ce in ce mai intens in zona, si este necesar. Sunt adeptul sensurilor 
giratorii si sunt foarte reticent la semaforizari care arata ca nu rezolva mai nimic, ci 
doar pur si simplu, asigura o siguranta in intersectia respectiva la traversare. Cu 
siguranta o sa discutam cu cei de la Compania Nationala de Drumuri si o sa vedem 
care este si punctul lor de vedere.  
 Dl. Cherciu: 
 Ca o completare, stiu locatia respectivei statii, dar eu propun mutarea efectiv 
in fata terminalului pentru ca tot am vorbit acum de calatoriile pe care le facem in 
strainatate, iesi din terminal pe trotuarul respectiv si ai acces direct la autobuz. Acel 
amplasament este discutabil. Cred ca in intelegere cu cei de la Consiliul Judetean 
care administreaza, se poate gasi posibilitatea ca autobuzul chiar sa opreasca in 
dreptul terminalului de plecari sau sosiri, se poate gasi acolo o zona care acum vad 
ca este plina de taxiuri. 
 Dl. Nedelescu: 
 Solicit o informare scrisa referitoare la reabilitarea din punct de vedere termic 
a blocurilor, adica mai concret, cat am reusit sa reabilitam pana la ora actuala, si ce 
ne propunem pentru acest an. 
 Dl. Magla: 
 Tot facem trimitere la regulament, insist de fapt ca incepand cu sedinta 
urmatoare sa se revina la bunul obicei cu acel instrument de cronometrare a timpului 
alocat interventiei fiecarui consilier. Un oras atat de prosper si boem cum este 
Craiova, odata cu venirea anotimpului frumos va fi cotropit de terase. Am si eu o 
solicitare pentru sedinta urmatoare, sa primesc in scris societatile care au primit 
aprobare, suprafata alocata si amplasamentul.  
 Piata din zona Pelendava. Pana se va realiza ceva de anvergura si de tinuta 
acolo, macar niste masuri provizorii de desfasurare a activitatii in niste conditii cat 
de cat civilizate. Stiti la ce ma refer, acolo in spate, pe aleea aceea unde sunt si niste 
chioscuri si se desfasoara o pseudo activitate de piata. 
 O solicitare din cadrul audientelor pe care le tinem cu cetatenii ca angajatii 
Politiei Locale sa aiba ecusoane purtand numele angajatului. 
          Dl. viceprimar Dinca: 
   Am inteles ca numele angajatului, acestea sunt lucruri care se obtin pe parcurs, 
pentru ca ei au inceput sa schimbe ecusoanele, au acum alte nume de agenti, nu stiu 
cum se numesc, vor avea si acest lucru, unii au nevoie si de uniforma pentru ca din 
civili au devenit politisti locali de la serviciile de specialitate din subordine. Sa mai 
avem putina rabdare o luna-doua, pentru a-i organiza in totalitate pentru ca unii 
trebuie sa se obisnuiasca si cu armele, nu au avut arme pana acum cei care vin din 
civil. Sunt mai multe chestii care trebuie ajustate la cei de la Politia Locala, dar au 
nevoie de doua-trei luni de zile, inclusiv cu instruire. In lege prevede sa-i trimitem 
la cursuri, am prevazut sa-i trimitem pe specialitati, pe control comercial, pe 
urbanism, pe circulatie, mediu, vor avea tot ceea ce ati spus dvs. inclusiv numele 
fiecaruia in piept. 



  

 Dl. Pârvuleasa: 
        Rugamintea cetatenilor de la Izvoru rece. N-as fi facut aceasta interventie dar 
se pare ca nu se mai poate circula. Daca vreti, cu un efort financiar minim se pot 
balasta cateva sute de metri, fiindca acei oameni au utilitati exact cat tine campania 
electorala. Cand se termina campania electorala nu mai au nimic. E rugamintea 
cetatenilor ca aproximativ cei 1000 ml de drum sa fie macar balastati daca nu 
dispunem de fonduri. Eventual, gasim la aceste firme mamut care lucreaza prin 
Craiova si au facut mii de metri patrati de covor asfaltic, poate gasim in fondul lor 
de protocol 100-200 de mc de balast. 
     Cu scuzele de rigoare revin la punctul sapte de pe ordinea de zi si continui ideea 
colegilor mei de mai inainte privind regulamentul si este imbucurator faptul ca am 
aprobat regulamentul acesta de functionare al asociatiilor de proprietari. Mai trebuia 
adaugata o fraza, regulament de indrumare, coordonare si obligatiile personalului 
care se ocupa de aceste asociatii. Asa pentru cultura dvs., daca introducem un 
examen de competenta, eu sunt convins ca trei sferturi din presedintii de asociatii 
sau administratori nu trec. Daca vorbesc de ceea ce vad, este clara situatia. Se pare 
ca, mai nou, cei care se ocupa de aceasta activitate din primarie, au facut un lucru 
bun si trebuie retinut faptul ca exista casieri si ar trebui un control efectuat de 
organele abilitate. Nu-si descarca nici macar chitantele pentru ca ei au obligatia sa 
descarce aceste chitante in fiecare zi. Sa se verifice macar data cand au facut aceste 
chitante. Nu se poate asa ceva. Plus ca aveau niste obligatii de intretinere a spatiilor 
vcerzi, de curatenie. Presedintii de asociatii sunt gospodarii orasului.  Sa ne fie cu 
iertare, nu prea se observa acest lucru. 
     Ultima problema, imi pare rau dar peste catva timp Craiova va fi orasul mall-
urilor. Eu din cate stiu din punct de vedere daca vreti statistic, si cu potenta 
financiara Craiova si judetul Dolj sunt pe la coada clasamentului. Haideti ca acestor 
terenuri care raman libere sa le mai dam si alta destinatie fiindca daca va duceti la 
momentul de fata intr-un mall nu gasiti mai mult de 20 de persoane. Mi-ar fi placut 
ca la Electroputere sau pe Caracal sa facem un campus studentesc. Era maretia 
orasului sau a municipiului. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     La Izvoru Rece nu trebuie sa stam cu mana intinsa la nimeni. Cei de la 
RAADPFL s-au apucat de o gramada de strazi de pietruit, de balastat, de pavat si 
ritmul este cel pe care il stim, de aceea am spus ca saptamana viitoare poate vom 
reface organigrama si le vom da voie sa angajeze si mai multi oameni pentru a 
merge cat mai repede cu aceste lucrari si sa mai punem bani de asa maniera incat la 
Izvoru Rece sa le facem, dar si in alte zone care sunt la fel de marginase ca la Izvoru 
rece, doar ca el poate fi identificat mai usor, ca este mai putin compact pentru 
craioveni. 
     Cu privire la examene la asociatiile de proprietari, acum doua luni am dat 
examen, nu la presedinti ca ei nu dau, la administratori. Pentru prima data dupa 
multi ani, am dat atestate, adica sa-i identificam prin intermediul acestor examene, 
prin intermediul acestor atestate. Din pacate legea prevede sa dau un examen extrem 
de sumar. Noi am incercat sa le verificam cat mai multe cunostinte. Unii au picat, 



  

unii au fost admisi. Incercam incet incat sa corectam lucrurile, dar, repet, cea mai 
mare corectie o fac proprietarii si locatarii din asociatie prin a-si alege omul cel mai 
potrivit, pentru ca asa cum ati spus dvs., el este gospodarul asociatiei respective de 
acolo. 
     Legat de orasul mall-urilor, din pacate suntem orasul lipsei mall-urilor, ele sunt 
pe hartie, sau sunt in proiect sau sunt niste structuri de viitor. Ideea este ca Valcea 
rea mall, Severinul are mall, Pitesti are mall, care sunt orase mult mai mici. Nu sunt 
iubitor de mall-uri sa nu credeti acest lucru, ideea este ca sunt incepute de doi-trei 
ani si nu este terminat nici unul, unul dintre ele ar trebui sa fie terminat in noiembrie 
si sa nu mai avem chestia asta ca noi nu mai avem nici un mall, intram si in randul 
oamenilor care au mall-uri si cu siguranta trebuie sa ne gandim si la ceea ce ati spus 
dvs., la un campus, penmtru ca din punct de vedere al numarului de studenti Craiova 
se extinde de la an la an si va trebui sa identificam si o asemenea zona. Iar terenurile 
respective sunt terenuri private. Eu unul am stat mult si m-am gandit cand am 
discutat despre acel PUZ pentru mall-ul de la Electroputere si aveam doua variante, 
fie sa nu acceptam si sa insistam in continuare sa se faca acolo productie industriala, 
dar efectul era ca Electroputere intra in faliment si noi eram unii dintre cei care ii 
bagam in faliment fiindca aveau datorii mari inclusiv la noi si cea de-a doua 
varianta este sa fi stins acea datorie, sa fi dat posibilitatea societatii Electroputere cu 
aproape 1800 oameni sa functioneze in continuare si sa sacrificam acea bucata in 
care se construieste acel mall. Sa speram ca pana la urma va exista unul si atunci 
vom discuta ca se fac altele mai mari, ca acest mall va insemna o constructie care va 
avea o valoare de impozitare mai mare si cu acesti bani putem discuta de investitii 
in plus.  
     Dl. Tudor: 
     Trei probleme vreau sa le supun dezbaterii. Prima ar fi o multumire adreesata 
consiliului de administratie de la RAADPFL care in urma sedintei din data de 
31.03.2011 in urma interpelarii facute pentru a gasi un spatiu necesar amenajarii 
unui club al pensionarilor, singurului club al pensionarilor din municipiul Craiova, a 
venit astazi cu o solutie si le multumesc pe aceasta cale si as dori sa lansez 
rugamintea de a incepe procedura pentru a fi supusa aprobarii in cadrul Consiliului 
Local. 
     Alte doua probleme la care voi solicita raspuns in scris, as vrea o situatie a 
contractelor de asociere in participatiune incheiate de catre RAADPFL cu toate 
persoanele fizice si juridice de orice fel si veniturile incasate conform contractelor 
incheiate pe anul 2010. Veniturile defalcat pentru fiecare contract in parte. 
     Pentru ca tot a amintit colegul meu, dan Magla despre venirea primaverii si 
aparitia teraselor, am observat cu totii ca si pe str. Unirii au aparut deja terasele. As 
solicita o situatie a contractelor incheiate de catre societatile care beneficiaza de 
aceste terase amplasate pe str. Unirii si care efectueaza comert in aceasta zona, 
indiferent de contract. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Cu privire la contractele de asociere in participatiune, veti avea o surpriza. 
     Dl. Radu Marin Traian : 



  

     Doua chestiuni din domeniul medical am de adus la cunostinta consiliului. La 
sedinbta comisiei de sanatate s-a cerut prezenta directorilor spitalelor din 
subordinea consiliului local. Nu au participat, desi s-a cerut acest lucru de mai multe 
ori.  Aceasta prezenta nu este un moft, este necesara, lucru care s-a evidentiat si la 
discutiile despre organigrama, mai ales ca a aparut si o situatie care, daca erau 
prezenti, se rezolva poate pe loc. de exemplu, la Spitalul nr. 2 Filantropia, exista o 
stare tensionata intre manager si mai multi salariati care s-a manifestat nefiresc in 
urma cu ceva vreme. Adica la o solicitare de dialog a unor cadre medicale, pentru 
lamurirea unor aspecte de functionare a spitalului, acestia au avut surpriza sa fie 
asteptati de forte de ordine si amenintati ca pe niste infractori. In calitate de for 
tutelar, consiliul local si executivul trebuie sa ia atitudine ca aceasta situatie sa fie 
diminuata si sa nu degenereze la manifestari cu situatii nedorite. Suntem 
responsabili de activitatea acestor spitale din moment ce le-am luat in subordine. 
     Rog executivul sa grabeasca masurile de elaborare a docuemntelor necesare 
pentru vanzarea cabinetelor medicale catre medicii de familie, conform hotararilor 
aprobate anterior. Acest lucru ne-ar putea aduce sume de bani importante la bugetul 
local tinand cont de cererea foarte mare care exista in acest sens si de documentele 
aprobate si calendarul aprobat. Comisia de vanzare a acestor cabinete medicale isi 
desfasoara activitatea in mod sporadic, la un nivel minim din lipsa acestor 
documente. 
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Am rugamintea sa intrebati acele forte de ordine cum au fost primiti membrii 
consiliului de administratie. A fost depusa si o plangere penala pentru ca au fost 
amenintati si jigniti. N-au venit pentru manager cei de acolo ci pentru ca se tinea o 
sedinta de consiliu de administratie si in conceptia unor persoane angajate acolo, ma 
feresc sa spun cadre medicale, nu exista asa ceva. Ei hotarasc, nu cei din consiliul de 
administratie, chiar daca au avut tupeul sa faca chiar acolo a fost o jignire foarte 
mare pentru aceste persoane si cu siguranta ca vor depune in continuare aceleasi 
diligente si le vom raspunde la fel. Managerul respectiv avea obligatia legala si 
obligatia de serviciu sa participe la sedinta consiliului de administratie care se 
desfasura tunci. Membrii consiliului de administratie au fost prezenti pentru a lua 
niste hoatarai legale care erau nepopulare pentru persoanele in cauza si drept umrare 
au primit ceea ce au meritat, adica au avut tupeul sa ia acele masuri legale si au fost 
sanctionati. Fortele de ordine au constatat acest lucru si au aplicat sanctiuni. 
     Cu privire la acea comisie cel putin de trei ani de zile sunt doar doua persoane 
angajate care fac identificari cadastrale si ridicari topo si cu aceste doua persoane 
lucram si pe ceea ce inseamna proiectele europene, pe strazi, pe tot ceea ce 
inseamna documentatii cadastrale pentru a depune proiectele europene, cu aceleasi 
persoane lucram si pentru  a face ridicarile topo acolo unde facem SF si PT si unde 
facem teme de proiectare, cu aceleasi persoane lucram si pe la scoli, si pe la 
cabinetele medicale. In masura in care se mai elibereaza ceva posturi, intentia 
noastra este de a mai angaja si ingineri constructori si ingineri topo, dar din pacate 
salariile nu sunt prea atractive si nu stiu daca va veni cineva la acest concurs, dar noi 
vom incerca acest lucru, imediat ce avem tot materialul vom sesiza comisia si vom 



  

depune. Oricum aceste sume pe care le incasam pentru cabinetele medicale sunt 
niste sume foarte cuminti iar plata este esalonata pe zece ani, daca tin eu minte, chiar 
daca nu fac parte din aceasta comisie. Adica sunt niste sume pe care si le permit, 
sunt niste sume foarte interesante pentru ei si care le permit sa cumpere aceste 
cabinete, dra ca procesul este un pic mai greu. 
     Dl. Ursu: 
     Voi cauta sa fiu foarte scurt. Vreau sa prezint o cerere a unui cetatean din cart. 
Facai care eu cred ca se poate rezolva foarte foarte usor. Doresc sa se mute statia de 
autobuz de langa scoala cu 20/30 m pe partea dreapta, in acest context autobuzul 
poate sa parcheze in afara carosabilului si nu va mai fi blocata circulatia . 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Comunicam celor de la RAT si daca este posibil, nici un fel de problema. 
     Dl. Presedinte: 
     Am o intrebare. In ce stadiu se afla lucrarile de la Polivalenta daca se continua si 
daca ne puteti da un termen de executie. 
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Luna aceasta pe data de 20 a fost facut anuntul de licitatie si speram ca pana la 
sfarsitul lunii mai sa avem un castigator care sa efectueze restul de lucrari care 
exista acolo. Dupa ce se incheie licitatia vom sti exact care este termenul. Se vor 
face numai lucrari de interior. Instalatie electrica, instalatie de ventilare, instalatie de 
stingere a incendiului, instalatie de sonorizare si mobilierul specific unei Sali 
polivalente. Acestea mai sunt singurele lucrari care trebuie facute si lucrarile noastre 
pe care le vom incepe odata ce exista un constructor cu care sa lucram pentru 
utilitati, dar asta este sarcina noastra directa. Am zis de licitatie incepand cu data de 
20 pentru ca asta este, sa zic asa promovata de Compania nationala de Investitii, 
banii venind de acolo. Noi am votat in buget o suma importanta in care sa aducem 
utilitatile de asa maniera incat sa nu se produca intarzieri datorita noua.  

  
  

 
        Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.04.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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