
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 22.12.2011 

 
 
 

 Dl. Director Mischianu:  
       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. 
    Vă supun la vot controlul de legalitate exercitat de către Prefectul Judeţului Dolj 
cu privire la şedinţa ordinară din octombrie 2011. Hotărâri adoptate – 30, hotărâri 
care au primit controlul de legalitate – 29 şi fără control de legalitate până în acest 
moment – HCL nr. 397 privind incheierea contractului de concesiune intre 
Consiliul Local Municipal si SC Piete si Targuri Craiova SRL, avand ca obiect 
concesionarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al municipiului 
Craiova. In sedinţa ordinară din noiembrie 2011: hotărâri adoptate – 39, hotărâri 
legale – 15, fara control de legalitate 24 de hotarari. Va supun la vot procesul 
verbal al sedintei ordinare din data de 24.11.2011 si controlul de legalitate 
prezentat pentru hotararile din cele doua sedinte. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
      Îl invit pe dl. Consilier Vasile Marian să prezideze dezbaterile şedinţei.  
      Dl. Preşedinte: 
      Inainte de a incepe sedinta v-as ruga sa tinem un moment de reculegere pentru 
eroii martiri ai Revolutiei din 1989. Va multumesc. 
      Prin dispoziţia nr. 23766/16.12.2011, 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 22.12.2011, ora 10.00 în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru 

anul 2012. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile 

prestate de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2012. 



  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor pentru oficierea căsătoriilor, a 
taxei pentru divorţ, precum şi a taxei pentru executarea de fotografii şi 
înregistrări video, pentru anul 2012. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011, estimat la nivelul 
trimestrului IV. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
şi interne, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, 
estimat la nivelul trimestrului IV. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologice 
„Victor Babeş”, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”, pe anul 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, pe anul 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţie Locale Craiova, pe anul 2011. 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2011-2012. 

17. 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 ianuarie 2012. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de 
obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 
precum şi a criteriile de participare, în vederea organizării concursului la 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 



  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
administratorilor de la S.C. Salubritate Craiova S.R.L şi S.C. Pieţe şi Târguri 
S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2012. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Partidul Naţional Liberal şi Centrul European pentru 
Integrarea Romilor, a două spaţii situate în municipiul Craiova, cartier 
Rovine, str. Nicolae Iorga, bl. 21-43 parter, respectiv cartier Corniţoiu, bl. 5 
– parter. 

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.17/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD 
S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Cabinet medical individual dr. Godeanu Mihaela. 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentelor mobilierului urban 
purtător de reclame, care fac obiectul contractului de asociere nr.11/2000 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW AGE 
ADVERTISING AGENCY S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova situat în str.A.I.Cuza, nr.11. 

31. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, 
nr.1A. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Spania, nr.35 A. 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, a bunurilor 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crişului, 
nr.9. 



  

34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Naţional 
“Elena Cuza”, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Poliţiei Locale 
Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al  municipiului Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Semaforizare str. Henry Ford – acces parcare Ford”. 

41. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.177/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea închirierii, a unui spaţiu comercial care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul 
Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială 
cu răspundere limitată şi nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului 
de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime Dt+P+2, cu destinaţia de 
locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 C. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe duplex, cu regim de înălţime P+M, împrejmuire 
teren şi realizare puţ forat, în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr.26 A. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, strada Fermierului, nr. 133. 



  

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, str. Poligonului, nr.168 B. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime P+3,cu destinaţia de birouri, 
sediu firmă şi locuinţă de serviciu,în municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai, 
nr.1 A. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, str. Maria Tănase. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
construirea unei clădiri, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de 
birouri, în municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.30. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic Zonal ZC6 aprobat, în municipiul Craiova,  zona str. Calea 
Bucureşti. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire extindere, în condiţiile indicatorilor 
existenţi în documentaţiile aprobate, în municipiul Craiova,  zona aferentă 
str. Arieş. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderearea configuraţiei urbane, funcţională şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona str. Caracal. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizarea tramei stradale în condiţiile proprietăţilor apărute după 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal BV2, în municipiul Craiova, zona 
Aleea Drumul Corneşului. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic Zonal 
Romanescu - Bucura aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Potelu. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, 
în municipiul Craiova, str. Căliman. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform Planului 
Urbanistic Zonal ZC4, aprobat în municipiul Craiova, zona str. Libertăţii. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic 
General aprobat în municipiul Craiova, zona str. Toporaşi. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 



  

Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, 
în municipiul Craiova, zona str. Câmpia Islaz. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiunii şi 
regimului de înălţime conform Planului Urbanistic General aprobat şi a 
condiţiilor existente, în municipiul Craiova, zona str. Calea Severinului. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlaua 77, Parcela 14. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională şi a indicilor conform destinaţiei propuse, în 
municipiul Craiova, zona str. Calea Unirii – Gheorghe Doja. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea destinaţiei 
şi a regimului de înălţime, în municipiul Craiova, zona str. Mihai Eminescu. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor existenţi, în condiţiile păstrării funcţiunilor zonei 
conform Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.23/2000 şi situaţiei existente, în municipiul 
Craiova, zona str. Brestei - str. Dumbrăveni şi str. Iancu Jianu.  

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în 
municipiul Craiova, zona str. Fermierului. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii 
în municipiul Craiova, zona str. Renaşterii şi str. Grigore Alexandrescu. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii, conform Planului Urbanistic 
General aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Spania. 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
la reconsiderarea configuraţiei urbane, funcţională şi structura volumetrică, 
în municipiul Craiova, zona str. Dr. Constantin Severeanu. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizarea tramei stradale în condiţiile proprietăţilor apărute după 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Bucureşti – Aeroport,în 
municipiul Craiova, zona str. Pescăruşului. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona Aleea 2 Toamnei. 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 



  

stradale, conform Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona 
Aleea 2 Primăverii. 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
la revizuirea reglementărilor fără modificarea tramei stradale conform 
Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.23/2000, în municipiul Craiova, zona str. Vasile 
Alecsandri, Gilortului, Dezrobirii. 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, a 
destinaţiei şi regimului de înălţime conform Planului Urbanistic General 
aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Vasile Alecsandri. 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudierea reglementărilor de construire conform Planului Urbanistic 
General aprobat în condiţiile proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei 
stradale, în municipiul Craiova, zona str. Narciselor. 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona B-dul Carol I, 
str.Păcii şi str.Ştefan cel Mare. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică în 
municipiul Craiova, zona str. Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. 
Amaradia. 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională a str. Dr. Victor Papillian şi a indicilor destinaţiei 
propuse în municipiul Craiova, zona str. Dr. Victor Papillian. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor. 

                               Iniţiator, 
                                   Consilier municipal, 

                                         Emilian Ştefîrţă 
 
       Supun la vot ordinea de zi cu cele 78 de puncte, dupa care vom supune la vot 
trei puncte peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi prezentata in dispozitie. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
     Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din 
bugetul consiliului local al municipiului Craiova pe anul 2011, catre 
Uniunea Scriitorilor din Romania. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 



  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de 
urbanism referitor la  cromatica fatadelor pentru cresterea calitatii 
arhitecturale a cladirilor in  municipiul Craiova.  

Dl. Stefarta: 
Pentru mine este o nedumerire cum se poate sa fie pe acelasi subiect doua 

proiecte de hotarare in acelasi timp. Eu zic ca se putea veni cu niste amendamente 
la propunerea existenta, trebuiau discutate in comisii aceste propuneri. Pentru 
mine, mi se pare absolut anapoda. Nu voi fi de acord cu acest punct. 

D-ra Predescu: 
In comisia juridica, discutandu-se punctul nr. 78, s-au observat 

urmatoarele: pe de o parte, in ceea ce priveste proiectul initiat de catre unul din 
consilieri prin raportul comisiei de specialitate, avea un aviz negativ. Un astfel de 
punct de vedere venise si din partea Uniunii Arhitectilor, dar nu retinea punctul de 
vedere al profesiei din punct de vedere legal. In aceste conditii, observand ca 
raportul comisiei de specialitate era insotit de un alt regulament care era distinct de 
cel propus de catre unul din consilieri, comisia in intregul sau, a propus 
executivului ca acest regulament sa fie promovat ca un proiect distinct pentru ca 
soarta sa sa nu atarne de soarta proiectului de la punctul 78 atata timp cat erau, de 
fapt, in substanta lor, doua proiecte diferite cu continuturi diferite. Asa se justifica 
faptul ca avandu-se in vedere discutarea in toate comisiile si a acestui proiect 
propus de comisia de specialitate si de executiv, faptul ca fusesera date avize 
inclusiv si pentru acesta, s-a propus ca in sedinta de azi sa se vina peste ordinea de 
zi ca un proiect distinct, fiind indeplinite toate conditiile legale pentru dezbaterea 
lui in aceste conditii. 

Dl. viceprimar Dinca: 
Momente de acest fel am mai avut in ultimul an si jumatate si stiu ca in 

permanenta, daca vreti, a fost regula, ori de cate ori erau probleme juridice sau 
tehnice, la un proiect propus de unul din consilierii locali, aparatul de specialitate 
din subordine, venea si explica la comisie care sunt acele inconveniente si venea cu 
propuneri de a se ajusta din punct de vedere juridic sau tehnic acel proiect, tocmai 
in ideea de a sustine acel consilier local sau acei consilieri locali pentru acel 
proiect. Cred ca asa era corect sa se intample, colegii de la Directia Juridica sa vina 
in sedinta si la urbanism, unde dl. Stefarta este membru, si la comisia juridica, si sa 
explice care sunt eventualele lipsuri din punct de vedere juridic si sa completeze 
acel proiect, iar dl. Stefarta sa-si continue initiativa. Nu cred ca a existat vreo 
abatere de la regula, pentru prima data este aceasta abatere de la regula, avem doi 
initiatori, avem un proiect care are un raport negativ de la comisia juridica, 
cunoastem consecintele, avem un proiect propus de executiv separat, si unul si 
altul urmaresc cam aceeasi tinta, dar cu alte unitati de masura. Avem si sedinta de 
acum patru luni de zile in care s-a spus ca la urmatoarea sedinta se va mai propune 
un alt proiect si nu s-a propus, eu trebuie sa recunosc ca l-am incurajat pe dl. 
Stefarta, pentru ca este de specialitate, sa faca acest proiect si am sperat ca cei de la 
Directia Juridica il vor consilia in acest sens, cred ca puteau sa o faca inclusiv 
astazi, au preferat sa puna un proiect separat initiat de executiv. Eu, personal, voi 



  

vota proiectul d-lui Stefarta pentru ca sunt convins ca atata timp cat vom insista sa 
avem proiecte bune, nu cred ca se va supara nimeni. Va aduc aminte ca acum trei 
luni de zile, si in principal, ii aduc aminte d-rei Predescu ca la comisia juridica 
avem depus un proiect de hotarare semnat de 13 consilieri locali, care nici astazi nu 
este pe ordinea de zi, pentru ca nu are raport de specialitate si astept sa ne 
consilieze in acest sens, cum putem sa-l aducem pe ordinea de zi, priveste doi 
oameni care sunt craioveni, care inclusiv dvs. i-ati recunoscut ca fiind oameni de 
marca, si in felul acesta sa putem sa-i facem cetateni de onoare ai Craiovei, un 
academician si un violonist de exceptie, care concerteaza, asa cum am spus, peste 
tot in lume. Ni s-a spus, fara o argumentatie juridica, bineinteles, ca doar in 
momente festive, iata ca suntem aproape de Craciun, iata ca trebuie sa fim mai 
buni, am asteptat cu foarte multa incredere acest lucru si astept in continuare, poate 
ca La Paste, asa cum am facut cele trei scrimeoare, asa o sa-i facem si pe cei doi 
colegi. Va multumesc mult. 

Dl. Primar: 
Sunt siderat cand aud ca dl. Stefarta este mare arhitect, iar dl. Diaconescu 

Mircea este, asa, un fel de necalificat. Eu spun ca este invers. Iar despre cei doi 
cetateni de onoare ai Craiovei, vreau sa va spun ca astazi comemoram eroii 
Revolutiei si, bineinteles ca vom sarbatori in strada, sunt 15 initiative, 15 
revolutionari care doresc sa fie cetateni de onoare ai Craiovei. Amanam momentul 
acesta si pentru cei doi pianisti sau ce sunt, pe care eu nu-i cunosc, dar vad ca sunt 
de notorietate, ii stie toata lumea In Craiova, si pentru acesti 15 revolutionari. De 
ce? Asa cum ati spus ca sunt sarbatori, trebuie sa ingropam securea razboiului, sa 
fim buni, de sarbatori lumea nu mai pune intrebari si asemenea reactii, din contra, 
isi ureaza „la multi ani!”, uita ce a fost in anul care se incheie in cateva zile si spera 
ca in anul 2012 sa fie mai buni. Acesta este punctul meu de vedere. O sa le vina 
randul, daca dvs. chiar vreti cu adevarat sa depolitizam acest titlu de cetatean de 
onoare al Craiovei, data viitoare, la prima sedinta, o sa propun, dar si pe cei 15 
revolutionari.  

Dl. viceprimar Dinca: 
Cu scuzele de rigoare, cred ca sunt suficient de clar. Este vorba de un 

academician in medicina, nu este vorba de un pianist, si este vorba de unul dintre 
marii oameni ai Craiovei, si are un CV pe trei pagini, in fiecare an merge la toate 
filarmonicile din top 10, top 20, la toate, repet. Bineinteles ca vine la Craiova 
numai invitat. Pentru prima data a fost invitat anul acesta si a venit gratis si cred ca 
vom vedea in timp ca este o mare valoare. Nici unul dintre ei nu este pianist. Un 
academician in medicina si trebuie sa ne mandrim cu acest lucru, s-a nascut, a 
crescut si s-a realizat in Craiova, si unul din marii violonisti ai lumii, nu ai 
Romaniei. 

Dl. Raducanoiu: 
Discutam despre adoptarea unui punct peste ordinea de zi, care vizeaza 

regulamentul de urbanism, nici de pianisti, nici de academicieni, nici de cetateni de 
onoare. Va rog frumos. In legatura cu acest punct, care se doreste a fi introdus pe 
ordinea de zi, l-as ruga totusi si pe presedintele comisiei juridice sa-si exprime 



  

punctul de vedere asa cum a facut-o in comisie. Vreau sa va reamintesc ca despre 
acest regulament de urbanism la nivelul municipiului Craiova, se discuta de 
aproape trei ani de zile, adica de la inceputul mandatului. Constat, insa, din pacate, 
ca este vorba de niste ambitii politice. Apreciez initiativa colegului arhitect 
Stefarta, care, urmare a dezbaterilor si neconcordantei pe baza fortei votului politic 
din sedinta anterioara, cand s-a pus in dezbatere si s-a respins, ramanand ca, 
ulterior, sa se aduca imbunatatiri acestuia. A venit dl. consilier Stefarta cu aceasta 
initiativa pe care o salutam. Dorim sa avem un regulament de urbanism la nivelul 
municipiului Craiova. Departamentul de specialitate in frunte cu arhitectul sef, asa 
am fost informati la comisia juridica, au purtat discutii cu dl. consilier in legatura 
cu continutul acestui regulament, din dorinta de a iesi un regulament bun, ca noi, 
consilierii, sa-l votam si sa se aplice in municipiul Craiova.  Evident ca au fost 
preluate, acceptate, din initiativa o serie de aspecte, s-a venit si cu altele, practic, ca 
un fel de amendament la aceasta initiativa. Comsiia juridica, dezbatand subiectul, 
avand in vedere ca raportul de specialitate era nefavorabil, firesc proiectului de 
initiativa, si venind cu imbunatatiri, atunci am zis ca acestea sa fie amendamentele 
la initiativa d-lui consilier sau sa se vina cu unul distinct. Si chiar un distins coleg 
de la PSD a spus sa se vina si comisia a votat in unanimitate, si majoritatea in 
comisia juridica o detine PDL si nu altcineva, ca sa se vina cu un proiect distinct. 
Acum sa nu ne oprim prea mult asupra acestei chestiuni de disputa si este posibil 
ca sa nu se voteze acest punct distinct pe ordinea de zi, iar la initiativa de la 
punctul 78, sa se aprobe amendamentele pe care le-a adus arhitectul sef impreuna 
cu echipa care a lucrat la acest regulament.  

Dl. Presedinte: 
Vreau sa vorbesc si eu, in calitate de presedinte al comisiei de urbanism. Sa 

stiti ca iarasi aducem in discutie chestiuni politice, noi nu pronuntam niciodata nici 
un partid politic. Ati spus ca reprezentantii directiei de urbanism au purtat discutii 
cu dl. consilier Stefarta. Eu va spun ca in sedintele de comisie de urbanism nu s-au 
purtat. Poate s-au purtat pe altundeva, dar in sedintele de comisie de urbanism nu 
s-au purtat.   Treaba este foarte simpla, ca sa inteleaga toata lumea. In 25 august 
2011, executivul a venit cu acest regulament, pe care noi, consilierii, l-am 
considerat perfectabil, ca sa nu spun cum au spus altii, si l-am votat impotriva. 
Dupa care ni s-a spus ca daca nu-l votam acum, n-o sa mai fie niciodata. Uite ca 
distinsul nostru coleg, dl. Stefarta, l-a facut, noi consideram ca este mult mai bun 
decat al executivului, iar executivul ii da raport negativ pe singurul motiv ca 
apreciem ca prezinta lacune si ne propune alt regulament. 

Dl. Cherciu: 
Cumva ca sa clarific lucrurile legate de pozitia mea in comisia juridica, este 

adevarat ca am fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a acestui propiect. 
Dar banuiesc ca dl. Raducanoiu are o premonitie legata de rezultatul votului, legat 
de introducerea sau nu pe ordinea de zi. El poate fi introdus si eu voi vota pentru 
introducerea acestui punct pe ordinea de zi, dar asta nu inseamna ca voi vota 
automat pentru acest proiect. Am libertatea sa votez fie pentru proiectul d-lui 
Stefarta, fie pentru proiectul d-lui Diaconescu.  



  

D-na Gheorghe: 
Dl. primar, este bine ca dvs. spuneti aici ca nu cunoasteti sau nu stiti de 

aceste personalitati. Cum sa le stiti dvs., daca stiti numai de muzica populara. 
Dl. Primar : 
Vorbim despre altceva. Vreti sa va respect, taceti din gura, sa nu mai 

spuneti minciuni despre mine, sa nu spun adevarul despre dvs. Imi pare rau ca v-
am adus in acest consiliu local. Din femeie de serviciu la Spiact la consilier 
municipal este un pas mare. 

D-na Gheorghe: 
Cetatenii Craiovei m-au adus in acest consiliu, nu dvs., dl. primar. O sa va 

vada craiovenii adevarata fata. 
Dl. Primar : 
La Filarmonica nu ati fost, iar cel care il sustine, a fost o data, sa-l vada 

lumea. Ce treaba are discutia asta cu cetatenii de onoare? Nu uitati ca se implinesc 
22 de ani de la Revolutie, nu de la vioristi si academicieni despre care nu am auzit. 

D-na Gheorghe: 
N-ati auzit ca nu vreti sa auziti. 
Dl. Presedinte: 
V-as ruga sa nu mai jignim in ajunul Craciunului ca suntem la o sedinta de 

consiliu local. 
Dl. Marinescu Dorel: 
Am solicitat cuvantul deoarece mi-a fost pronuntat numele. Discutia la 

comisia juridica a fost asupra oportunitatii de a fi introduse doua variante ale 
regulamentului in acelasi punct de pe ordinea de zi si, avand in vedere ca nu putea 
fi introdusa o varianta de catre executiv pe punctul initiat de catre dl. Emilian 
Stefarta, am recomandat executivului sa introduca un punct separat pe ordinea de 
zi. Doar am recomandat si am apreciat ca nu poate fi, deoarece in cazul retragerii 
punctului de pe ordinea de zi, cadea odata cu punctul propus de dl. Stefarta, si 
propunerea executivului. 

Dl. Presedinte: 
Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. Cine este 

pentru? Votat cu 14 voturi pentru si 9 voturi impotriva. A fost introdus pe ordinea 
de zi. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de 
venituri si cheltuieli la SCM Craiova. Votat cu unanimitate de voturi. 

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

1. Întrebări şi interpelări. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru 

anul 2012. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru serviciile 

prestate de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2012. 



  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor pentru oficierea căsătoriilor, a 
taxei pentru divort, precum şi a taxei pentru executarea de fotografii şi 
înregistrări video, pentru anul 2012. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011, estimat la nivelul 
trimestrului IV. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
şi interne, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, 
estimat la nivelul trimestrului IV. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului clinic Municipal de Boli Infecţioase şi Pnenumoftiziologice 
„Victor Babeş”, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”, pe anul 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, pe anul 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţie Locale Craiova, pe anul 2011. 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2011-2012. 

17. 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 ianuarie 2012. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de 
obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, 
precum şi a criteriile de participare, în vederea organizării concursului la 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 



  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
administratorilor de la S.C. Salubritate Craiova S.R.L şi S.C. Pieţe şi Târguri 
S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2012. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Partidul Naţional Liberal şi Centrul European pentru 
Integrarea Romilor, a două spaţii situate în municipiul Craiova, cartier 
Rovine, str. Nicolae Iorga, bl. 21-43 parter, respectiv cartier Corniţoiu, bl. 5 
– parter. 

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.17/2002 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. ECO SUD 
S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Cabinet medical individual dr. Godeanu Mihaela. 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentelor mobilierului urban 
purtător de reclame, care fac obiectul contractului de asociere nr.11/2000 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW AGE 
ADVERTISING AGENCY S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova situat în str.A.I.Cuza, nr.11. 

31. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, 
nr.1A. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Spania, nr.35 A. 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, a bunurilor 
ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crişului, 
nr.9. 



  

34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Naţional 
“Elena Cuza”, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Poliţiei Locale 
Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al  municipiului Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Semaforizare str. Henry Ford – acces parcare Ford”. 

41. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.177/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie publică, 
în vederea închirierii, a unui spaţiu comercial care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul 
Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială 
cu răspundere limitată şi nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului 
de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime Dt+P+2, cu destinaţia de 
locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 C. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe duplex, cu regim de înălţime P+M, împrejmuire 
teren şi realizare puţ forat, în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr.26 A. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, strada Fermierului, nr. 133. 



  

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul 
Craiova, str. Poligonului, nr.168 B. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime P+3,cu destinaţia de birouri, 
sediu firmă şi locuinţă de serviciu,în municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai, 
nr.1 A. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, str. Maria Tănase. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
construirea unei clădiri, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de 
birouri, în municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.30. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic Zonal ZC6 aprobat, în municipiul Craiova,  zona str. Calea 
Bucureşti. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire extindere, în condiţiile indicatorilor 
existenţi în documentaţiile aprobate, în municipiul Craiova,  zona aferentă 
str. Arieş. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderearea configuraţiei urbane, funcţională şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona str. Caracal. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizarea tramei stradale în condiţiile proprietăţilor apărute după 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal BV2, în municipiul Craiova, zona 
Aleea Drumul Corneşului. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic Zonal 
Romanescu - Bucura aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Potelu. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, 
în municipiul Craiova, str. Căliman. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform Planului 
Urbanistic Zonal ZC4, aprobat în municipiul Craiova, zona str. Libertăţii. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic 
General aprobat în municipiul Craiova, zona str. Toporaşi. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 



  

Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, 
în municipiul Craiova, zona str. Câmpia Islaz. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiunii şi 
regimului de înălţime conform Planului Urbanistic General aprobat şi a 
condiţiilor existente, în municipiul Craiova, zona str. Calea Severinului. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlaua 77, Parcela 14. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională şi a indicilor conform destinaţiei propuse, în 
municipiul Craiova, zona str. Calea Unirii – Gheorghe Doja. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea destinaţiei 
şi a regimului de înălţime, în municipiul Craiova, zona str. Mihai Eminescu. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor existenţi, în condiţiile păstrării funcţiunilor zonei 
conform Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.23/2000 şi situaţiei existente, în municipiul 
Craiova, zona str. Brestei - str. Dumbrăveni şi str. Iancu Jianu.  

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în 
municipiul Craiova, zona str. Fermierului. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii 
în municipiul Craiova, zona str. Renaşterii şi str. Grigore Alexandrescu. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii, conform Planului Urbanistic 
General aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Spania. 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
la reconsiderarea configuraţiei urbane, funcţională şi structura volumetrică, 
în municipiul Craiova, zona str. Dr. Constantin Severeanu. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reanalizarea tramei stradale în condiţiile proprietăţilor apărute după 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Bucureşti – Aeroport,în 
municipiul Craiova, zona str. Pescăruşului. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona Aleea 2 Toamnei. 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 



  

stradale, conform Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona 
Aleea 2 Primăverii. 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
la revizuirea reglementărilor fără modificarea tramei stradale conform 
Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.23/2000, în municipiul Craiova, zona str. Vasile 
Alecsandri, Gilortului, Dezrobirii. 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii în condiţiile documentaţiilor aprobate anterior, a 
destinaţiei şi regimului de înălţime conform Planului Urbanistic General 
aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Vasile Alecsandri. 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
restudierea reglementărilor de construire conform Planului Urbanistic 
General aprobat în condiţiile proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei 
stradale, în municipiul Craiova, zona str. Narciselor. 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilor 
Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona B-dul Carol I, 
str.Păcii şi str.Ştefan cel Mare. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică în 
municipiul Craiova, zona str. Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. 
Amaradia. 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională a str. Dr. Victor Papillian şi a indicilor destinaţiei 
propuse în municipiul Craiova, zona str. Dr. Victor Papillian. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-
ambientale a clădirilor. 

79. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul 
consiliului local al municipiului Craiova pe anul 2011, catre Uniunea 
Scriitorilor din Romania.  

80. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la  cromatica fatadelor pentru cresterea calitatii arhitecturale a 
cladirilor in  municipiul Craiova.  

81. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli la SCM Craiova.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                             



  

1. Întreb ări şi interpelări . 
Dl. Primar: 
Se pare ca va fi o sedinta maraton, fiindca unora le place foarte mult sa 

vorbeasca in microfon si in fata camerelor de luat vedere. V-as propune ca acest 
punct, avand in vedere ordinea stufoasa a sedintei de astazi, nu sa-l amanam ci sa 
faceti aceste interpelari in scris la dl. Gird Gheorghita, care tine legatura intre 
consiliu si Institutia Primarului, si sa va raspund in 30 de zile. Ganditi-va ca va fi o 
sedinta maraton care va dura probabil, pana dupa amiaza si mai avem si acel 
eveniment, comemorarea eroilor.  

Dl. Preşedinte: 
Conform regulamentului, unul dintre consilieri trebuie sa propuna acest 

lucru si sa supunem la vot. Propune cineva? 
Dl. Radu Marin : 
Va propun eu. Intr-adevar, este ultima sedinta a anului 2011, peste doua zile 

este ajunul Craciunului, sunt o serie de sarbatori de iarna si ar trebui sa intelegem 
lucrul acesta si sa amanam acest punct, exact cum a spus dl. primar, in scris. Daca 
d-nii consilieri sunt de acord, bine, daca nu, este propunerea mea. 

Dl. Presedinte: 
Intr-adevar, este propunerea d-lui consilier. Eu as vrea sa adaug aici ca, 

indioferent ca este  ajunul Craciunului sau ca avem anumite probleme acasa, 
responsabilitatea problemelor cetatenesti ne apasa pe umeri chiar si in ziua de 
Craciun, si in ziua de Revelion, si in ziua de Pasti. Supunem la vot propunerea d-
lui consilier. Cine este pentru? Votat cu 10 voturi pentru, 12 voturi impotriva si 3 
abtineri. Propunerea a fost respinsa. 

Dl. Primar : 
Va mai spun doar atat. Fiind Craciunul, va spun ca magia colindului sa va 

patrunda in suflet, sa va picure liniste sufleteasca, lacrimi, sa fiti mai buni anul 
viitor, „La multi ani!” dvs, familiilor dvs., si va las in continuare la conferinta de 
presa. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Eu, personal, am venit numai cu ganduri bune. Cred ca de aceea am si tinut 

sa avem aceste intrebari si interpelari, am venit aici si cu colindul, am venit cu un 
material video pe care sa-l vedem cu totii, sa vedem si colinde, sa vedem si 
proiectele pe care le-am facut in acest an si pentru care ne-am batut. Vroiam sa le 
uram tuturor craiovenilor, si sunt convins ca toti dintre dvs. doriti acest lucru, la 
multi ani, multa sanatate, sa fim mai buni in anul care va veni, sa nu avem senzatia 
tot timpul ca exista aici, in consiliul local oameni pe picior de razbaoi, ba din 
contra. Sa avem cu totii pace in suflet, sa ne gandim tot timpul la familie, pentru ca 
atunci cand luam decizii, cu siguranta, daca suntem cu gandul la familie si la cei 
dragi, vom avea si un gand bun, si sper ca fiecare dintre noi sa paseasca in anul 
care vine cu ganduri cat mai bune. Cred ca, asa cum am vazut mai devreme urari 
de bine din partea executivului, cred ca fiecare dintre consilierii locali isi doreste sa 
ureze tuturor craiovenilor, tuturor romanillor, un an mai bun. Va multumesc. 

Dl. Albăstroiu: 



  

Buna ziua, tuturor. Vroiam sa-i aduc aminte d-lui primar un singur lucru, o 
singura problema aveam de pus si anume ca in sedinta de luna trecuta, a promis in 
fata plenului ca, daca proiectele de pe str. Brestei, pentru introducerea apei 
potabile, de la str. Pelendava, pana la casa Cocos, vor costa sub patru miliarde lei 
vechi, dansul le va executa din sponsorizari. As vrea sa-i aduc aminte ca i-am adus 
patru proiecte, toate pana in patru miliarde, din partea Companiei de Apa si nu s-a 
facut nimic pentru acesti cetateni. L-am ruga, daca nu a putut sa fac rost de banii 
din sponsorizare, asa cum s-a laudat dumnealui, sa-i propuna din partea primariei 
si noi, consiliul local, o sa fim de acord, ca de sarabtori, cum trebuia sa aiba toata 
lumea porcul pe masa, trebuia sa aiba si apa sa nu se inece cu carnea de porc. Mi se 
parea corect, era treaba de bun simt, oamenii acestia nu cereau cine stie ce. Atat 
aveam sa spun si vreau sa inchei urandu-le craiovenilor multa sanatate cu ocazia 
sarbatorilor de iarna, un an cat mai bun, sa fim mai buni, sa ne spunem raspicat tot 
ce avem de spus, atunci cand avem de spus, in fata reprezentantilor administratiei 
publice, ca de asta ne-au ales dumnealor, si sa avem realizari cat mai multe. La 
multi ani. 

Dl. Presedinte: 
Va multumim. As dori sa dau cuvântul d-lui primar sa va raspundă, dar nu se 

poate. 
Dl. Nedelescu: 
Va rog să-mi permiteti sa transmit si eu tuturor craiovenilor, multa sanatate, 

fericire si un an cât mai bun. 
As vrea sa ridic cateva probleme in atentia executivului, probleme la care 

solicit raspuns scris, probleme pe care le-am primit de la intâlnirile pe care le-am 
avut cu cetatenii. Prima problema – ma refer  la Piaţa Centrală. A fost demontat 
acoperişul din zona olarilor, acoperiş care nu s-a mai refăcut nici la ora actuala şi 
oamenii stau în ploaie.  

A doua problemă – aş vrea să ştiu punctul de vedere al executivului în ceea 
ce priveşte înfiinţarea de cantine sociale şi adăposturi, conform noii legi a 
asistenţei sociale, pentru că vedem ce se întâmplă, din ce în ce avem cât mai mulţi 
oameni asistaţi.  

O problemă pe care vreau să o ridic şi s-a mai ridicat în consiliul local, se 
referă la Clubul Pensionarilor. Am văzut cluburi ale pensionarilor din oraşe 
învecinate: Slatina, în judeţul Gorj, aş da exemplu numai două, rog să găsim o 
soluţie pentru a interveni şi a ajuta şi mobila şi acest club. Nu are mobilier, nu are 
toaletă, nu are lumină, sunt destul de multe probleme şi cred că putem prin regiile 
noastre  să ajutăm acest club, care poate deveni un club pentru aceşti pensionari 
care au muncit şi ne-au lăsat tot ceea ce avem noi acum şi ne bucurăm.  

O altă problemă, solicit executivului să facă o gândire dacă vreţi, pentru anul 
2012, dar cât mai urgent, referitor la toalete. Vedeţi ce se întâmplă, mergem prin 
oraş, nu avem toalete. Mă opresc foarte mulţi oameni prin oraş, pentru că asta este 
realitatea, mă cunosc şi mă întreabă ce fac pentru că nu au unde merge la o toaletă. 
Mai sunt şi oameni bolnavi şi trebuie să meargă mai des la toaletă. Unii nu rezistă 



  

să meargă acasă. Rog executivul să-mi transmită un punct de vedere pe această 
situaţie. 

Tot executivul îl rog să analizăm gratuităţile pe mijloacele de transport.  Am 
tot discutat, am tot amânat în consiliul local, eu am venit şi data trecută inclusiv, cu 
soluţii, adică de unde putem lua fonduri pentru a subvenţiona această categorie la 
mijloacele de transport. 

O ultimă solicitare pe care o am se referă la str. Aviatorilor şi la str. 
Artileriei. Solicit executivului să-mi transmită şi mie punctul de vedere, iar eu, la 
rândul meu, să-l transmit cetăţenilor, în ceea ce priveşte amenajarea acestor două 
străzi. Vă mulţumesc şi vă urez încă o dată sărbători fericite. 

Dl. preşedinte: 
Sunt convins că veţi primi răspunsul în scris al executivului, dar acum este 

ajunul Crăciunului, acum probabil sunt ocupaţi cu scrisori către Moş Crăciun. 
Dl. Nedelescu: 
Dl. preşedinte,  îmi cer scuze că intervin după dvs., din păcate mai am 

răspunsuri şi de acum două luni de primit şi nu le primesc. Eu am răbdare totuşi, 
am zis să nu revin în această şedinţă, dar voi reveni la nul cu ele, cu siguranţă. 

Dl. Preşedinte: 
Este ajunul Crăciunului, problemele cetăţeneşti după Revelion. 
Dl. Radu Marin: 
Eu am fost adeptul amânării acestui punct doar pentru agenda bogată a 

şedinţei pe de o parte şi a evenimentului deosebit care este 22 decembrie pe 
cealaltă parte. Eu nu vin cu propuneri pentru executiv că sunt nişte programe, sunt 
colegii mei care au propus şi propun în continuare pentru care sunt de acord şi îi 
susţin, vroiam doar, pentru că este ultima şedinţă a acestui consiliu pe anul 2011, 
să transmit din partea mea personal, din partea colegilor mei din PDL şi a celorlalţi 
consilieri, un „Crăciun fericit”, sărbători fericite, la mulţi ani şi într-adevăr, în anul 
2012, să fim mai exigenţi cu noi înşine şi cu ceea ce avem de făcut pentru Craiova. 

Dl. Cherciu: 
Înainte de a mă referi la cele două puncte pe care mi le propusesem pentru 

această intervenţie, vreau să sprijin şi eu solicitarea d-lui Nedelescu şi îl asigur că o 
interpelare pe teme similare eu am avut cred că  acum aproape trei ani, la începutul 
mandatului şi singurul efect palpabil a fost că în acel moment am fost gratulat cu 
frumoasa titulatură de consilierul wc-urilor de o persoană care, din păcate, în clipa 
asta de faţă nu mai este în sală. Sper ca dânsul să obţină rezultate mai palpabile 
decât cele pe care le-am obţinut eu. 

Referindu-mă concret la cele ce-mi propusesem pentru astăzi, prima dintre 
ele este o felicitare în lipsă în sensul că îl felicit pe dl. Primar că, în sfârşit a 
binevoit să ia măsuri pentru Cratierul Veteranilor. Este adevărat că timp de trei ani 
de zile dânsul a fost surd la toate interpelările pe aceeaşi temă pe care le-am făcut 
personal, atât eu cât şi colegii mei, dl. Marinescu, dl. Ştefârţă, colegi de la PSD. 
Timp de trei ani de zile dânsul, cum spuneam, n-a auzit această problemă. Este 
foarte bine că a auzit-o acum, în ultimul moment şi încă o dată a dovedit cine este 
tătucul în  primărie şi cine sunt cei răi. 



  

Al doilea lucru la care vreau să mă refer, este o problemă pe care de câteva 
luni am simţit-o în Craiova şi personal nu sunt foarte de acord. Este acel principiu 
care, din păcate nu este unic, anume executivul foarte des are această deviză să ne 
facem că facem, ceea ce înseamnă printre altele că ne facem că facem selectare 
selectivă. În nici un oraş din România, din Europa pe unde am avut plăcerea să 
călătoresc, nu am văzut pubelele de colectare a gunoiului în faţa primăriei, în faţa 
Colegiului Carol I. Este adevărat că acolo se fac foarte uşor fotografii, vine presa 
fotografiază autorităţile. Am demarat acest program, dar mă îndoiesc personal că 
un cetăţean al Craiovei, va veni cu sacoşa plină de sticle şi de pet-uri în faţa 
primăriei, va căra două geamantane, se va opri şi va începe să colecteze selectiv 
gunoiul. Rugămintea mea către executiv ar fi să ia măsuri ca acele pubele să fie 
amplasate în zone unde, într-adevăr, sunt accesibile cetăţenilor pentru că numai 
aşa, dincolo de fotografii şi de declaraţii, vom putea în sfârşit să intrăm în rândul 
ţărilor care fac selectarea selectivă a gunoiului.   

Dl. Mincu: 
Ieri am fost invitat la o serbare la Palatul  Copiilor, dar nu asta face obiectul 

discuţiei. Dl. Viceprimar, ce am observat acolo. Şi vă rog să reţineţi acest lucru, 
fiind o instituţie cu o importanţă publică deosebită, Palatul Copiilor în momentul 
acesta nu are o sală care să se asemuiască cu un amfiteatru, o sală în care acei copii 
nu pot să ţină o serbare, nu pot să ţină un montaj literar. Printre altele, la plecare, 
m-a impresionat o fetiţă care este în clasa a patra, care are o anumită boală şi nu aş 
vrea să vorbesc despre boala ei. O cheamă Ramona Bianca Andrada şi mi-a 
înmânat o scrisoare care pentru mine are o semnificaţie deosebită. Scrisoarea, de 
fapt, este către Moş Crăciun, şi aş vrea să-i dau citire foarte repede şi  vă rog, dl. 
Preşedinte, să-mi permiteţi două-trei minute.  
„Din câte sărbători există în calendarul creştin, nici una nu are strălucirea şi 
bucuria Crăciunului. Este sărbătoarea de căpătâi fără de care toate ar fi pe lumea 
asta cenuşii. Taina şi vraja lui sunt greu de explicat. De vină este poate iarna, cu 
decorul ei strălucitor de zăpadă, sau, poate, amintirile copilăriei străbătute de 
acelaşi darnic, nelipsit Moş Crăciun, sau poate tradiţia românească care a făcut din 
naşterea pruncului sfânt un basm plin de  adevăr cu îngeri şi lumini, cu colinde şi 
stele purtate din casă în casă spre lauda lui Isus. Dar, chiar dacă răspunsurile ne 
lipsesc, sărbătorile există. Am crescut împreună cu ele, bucuria Crăciunului este 
dedată de credinţa mea în semnificaţia acestei sărbători sfinte. Este o altfel de 
bucurie. Este una din puţinele ocazii din an în care suntem mai buni şi simţim 
bucuria cu adevărat, deşi nu înţeleg de ce oamenii sunt mai buni, doar într-o 
singură zi şi nu-şi manifestă acest sentiment permanent  în fiecare zi. Au trecut mai 
bine de cinci ani, când ţi-am scris prima scrisoare. Pe atunci mă exprimam doar 
prin desen, dar ştiu că ai înţeles mesajul pentru că în fiecare an am primit ceva ce 
ţi-am cerut. Chiar dacă am crescut şi acum am aproape 10 ani, m-am hotărât să-ţi 
scriu şi anul acesta, ca în fiecare an.  Îmi aduc aminte de primul an în care ai venit 
la mine. Aveam trei anişori şi m-am speriat tare rău. Nu am vrut să-ţi spun poezia 
pe care o învăţasem cu atâta trudă şi tu ţi-ai luat sacul să pleci. Ne veselim de câte 
ori ne amintim această întâmplare. Când aveam patru ani, mama nu a putut să ne 



  

cumpere un brad mare, ca în anii trecuţi, crezând că bradul pe care îl impodobisem 
eu şi sora mea geamănă n-o să fie văzut de tine şi o să rămânem fără cadouri. În 
anul următor pe lângă brad, am făcut şi prăjituri împreună cu mama. Ţi-am lăsat 
câteva pe farfurie lângă pom. Cred că tare ţi-au plăcut, deoarece nu am găsit nici 
una dimineaţa când m-am trezit.  La şase ani era cât pe ce să te prind, că ţi-am 
văzut umbra.  În zadar te-am strigat că nu te-ai oprit. Părinţii mi-au spus că eşti tare 
grăbit să ajungi la toţi copiii, că toţi trebuie să primească daruri de la tine în aceeaşi 
noapte. În anii următori ai fost mare motiv de cuminţenie. În preajma sărbătorilor 
auzeam mereu: nu mai vine Moş Crăciun dacă nu eşti cuminte. În ultimul an am 
auzit de la alţi copii că nu există. Că părinţii sunt Moş Crăciun şi ne fac cadouri 
pentru că ne iubesc. Dar, oare, părinţii nu au bani tot de la tine pentru cadouri? 
Domnul Isus ne trimite toate prin tine, mesagerul lui.  Este foarte adevărat că şi noi 
putem fi Moş Crăciun pentru copiii mai nevoiaşi.  Putem să le aducem zâmbetul pe 
chip măcar în această zi de sărbătoare.  Eu cred că tu eşti undeva acolo în cer, şi aş 
vrea să-i conving pe cei care se îndepărtează de Domnul Isus şi de îngerii lui. Moş 
Crăciun este o parte din lumea reală devenită basm, o lume pe care nu aş vrea să o 
uit niciodată, pe care aş vrea s-o păstrez de-a pururi în inima mea. Anul acesta nu 
vreau jucării, vreau să-ţi cer ceva mai deosebit.  Doresc multă sănătate pentru 
părinţii mei, înţelepciune pentru mine şi pentru surioara mea geamănă. Mamei dă-i 
putere să mă poarte în braţe, pentru că eu m-am făcut mare, şi după cum sunt 
convinsă că ştii, nu pot să merg.  Eu cred că Dumnezeu ştie situaţia mea, dar încă 
nu mi-a dat răspuns  până acum la rugăciunile mele. Poate are alt plan cu mine şi 
de aceea am răbdare să aştept. Totuşi, tare m-aş bucura dacă sărbătoarea de 
Crăciun din anul acesta  va fi curată, ferită de orice rău, pentru mine şi pentru 
familia mea, dar şi pentru toţi copiii din lume. Aş vrea să nu mai fie oameni ca 
mine care să stea mereu în cărucior. Ce zici, vei face asta pentru mine? Eu îţi 
mulţumesc anticipat, Moş Crăciun”. 
      Eu sper să nu fi fost patetic pentru anumite persoane, dar vă spun cu sinceritate, 
dl. Viceprimar, că m-a impresionat foarte mult acest copil care, la zece ani, cu 
acest handicap, se chinuie foarte tare. 
     Altceva, eu aş vrea ca moş Crăciun pe viitor, cel puţin mie şi cetăţenilor 
Craiovei, să ne aducă acel proiect care se referă la Stadionul Ion Oblemenco. De 
fiecare dată, de aici încolo, în toate şedinţele de consiliu municipal, am să fac 
această intervenţie. Eu ştiu că şi dvs. vă pasă. Vă ştiu un tip pragmatic, alături de 
dl. Primar, deci nu vreau să devin monolog. Vreau să vă intereseze acest proiect 
structural, care ştiu că se poate. Am înţeles că sunt şapte stadioane în România care 
se pot reabilita pe acest proiect. Dl. Viceprimar Mărinică Dincă, vă rog să aveţi în 
atenţie proiectul stadionului Ion Oblemenco. Vă mulţumesc şi urez cetăţenilor, 
colegilor, sărbători fericite şi la mulţi ani. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Este o scrisoare care, cu siguranţă, a mişcat pe toţi cei prezenţi şi pe toţi cei din 
faţa televizoarelor. Acum zece zile sau poate chiar două săptămâni, am avut 
onoarea să mă întâlnesc şi eu cu acest copilaş şi cu sora ei şi cu mulţi alţi copii 
extraordinari, dar care au diverse probleme. Am văzut nişte copii care, din păcate, 



  

erau surdo-muţi, dar care dansau extraordinar de bine dansuri de societate şi nu 
numai. Am văzut copii cântând prin semne şi am văzut cât de ignoranţi suntem noi, 
toţi ceilalţi. A trebuit să primim o lecţie, pentru că am împărtăşit-o tuturor, de la 
baroneasa Nicholson cu care m-am întâlnit acum două săptămâni şi care ne-a spus 
că toţi copiii care au această problemă pot să vorbească. În Marea Britanie foarte 
puţini copii din cei care au o asemenea problemă nu pot vorbi, sau nu vorbesc bine. 
Şi ne-a dat o explicaţie medicală de bun simţ, coardele vocale sunt absolut 
sănătoase. Va derula un program şi este încă o dată o lecţie pentru noi, pentru 
Craiova, pentru ca aceşti copii să poată să vorbească, chiar dacă nu aud şi acest 
exemplu ni l-a prezentat în mod pragmatic, cu copii, cu persoane de acest tip. 
Inclusiv Domnia Sa aude doar 10% şi a fost beneficiara unui asemenea program. 
Pentru aceşti copii trebuie să ne străduim cu toţii să îl aducem pe Moş Crăciun la ei 
acasă şi cred că nu este un efort foarte mare acest lucru. Eu cred că, aşa cum ne-am 
comportat în ultimii trei ani, putem să ne comportăm şi în ultimul an şi putem să 
aducem această bucurie şi pentru modul în care v-aţi comportat cu mine, cel puţin, 
atâta timp cât aţi avut atribuţiile de primar, chiar dacă am avut şi relaţii 
contradictorii, vă mulţumesc foarte mult pentru că de la fiecare dintre dvs. am avut 
câte ceva de învăţat şi cred că o asemenea experienţă îmi va prinde foarte bine în 
viaţă. 
     Cu Stadionul Ion Oblemenco,  acest proiect sunt sigur că se va materializa, dar 
până să se materializeze, trebuie să vorbim şi de echipa noastră de fotbal, dar nu 
numai să vorbim ci să şi fcaem. Cred că, dacă amânăm la nesfârşit o decizie, 
spunând că peste un an o să fie alegeri şi numai după aceea, nu cred că are nimic 
de-a face sportul cu politica.  Eu în permanenţă voi susţine, în principiu Ministerul 
Dezvoltării are acest proiect în obiectiv, îl va lansa la anul, şi sper să avem 
posibilitatea să derulăm la Craiova acest proiect. Vă mulţumesc mult. 
     Dl. Magla: 
     Aveam o listă mai lungă, dar ţinând şi eu cont de ordinea de zi stufoasă, de 
încărcătura emoţională generată de momentul anterior,  şi respectiv de dragul 
sărbătorilor, o să mă limitez la patru dintre ele, stringente, aş zice eu, după cum 
urmează: 
     S-a discutat în repetate rânduri, nu are rost să mai intrăm în discuţii în 
contradictoriu pe tema aceasta ci să ia act cei în cauză şi să remedieze situaţia, din 
ce în ce mai des diferenţe mari orare între frecvenţa afişată în staţiile RAT şi 
frecvenţa venirii autobuzelor. 
     A doua chestiune, sincer, nu am mai verificat în ultima perioadă, ultimele două 
săptămâni, o problemă cu un chioşc pe str. Brestei care obtura intrarea în piaţă, o 
problemă veche, antică şi de demult, urma să se facă nişte diligenţe să se ajungă la 
un acord elementar de bun simţ privind o uşoară translatare a chioşcului cu pricina 
şi rezolvarea problemei. Rog insistent să i se dea o finalitate corespunzătoare şi 
acestei probleme. 
       Maternitatea. Toată lumea acum, legat de sărbători invocăm dragostea, atenţia, 
grija faţă de copii, viitor, probleme de suflet, de ce doriţi dvs., şi ignorăm un lucru 
banal, Maternitatea arhicunoscută a Spitalului Filantropia, nu poate prin strada din 



  

faţă lipsită de o parcare, nu poate primi în condiţii corespunzătoare pe cei care se 
bucură de un asemenea moment deosebit de a deveni părinţi.Este o stradă cu sens 
unic, nu este foarte largă, dar este suficient spaţiu în zonă şi, ca atare, rog de 
urgenţă, să trecem la măsurile de rigoare şi să amenajăm parcare în zona 
Maternităţii.   
     Ultima interpelare, de asemenea au fost probleme ridicate pe bună dreptate pe 
care mai mulţi dintre colegi, n-o să ne batem din nou cu pumnul în piept care dintre 
noi şi de câte ori a ridicat-o, legată de sediul Clubului Pensionarilor. Sunt, de 
asemenea, nenumărate organizaţii şi fundaţii cu scop umanitar care solicită, 
conform legii, spaţii.  Sunt de acord că nu dispune RAADPFL de toate ca să poată 
satisface aceste necesităţi însă s-au ivit oportunităţi noi legate de comasările de 
instituţii din învăţământ care creează excedent de spaţiu şi de asemenea, mai sunt 
unele situaţii legate de dezafectarea unor puncte termice. Eu cred că şiaceste spaţii 
pot fi folosite şi s-a mai practicat şi în alte localităţi. Şi astfel de spaţii pot fi luate 
în considerare cu mare seriozitate, cu mare atenţie şi pot da, de asemenea, o 
finalitate corespunzătoare acestor cereri de bun simţ. 
     Urez tuturor craiovenilor, tuturor doljenilor, tuturor românilor, multă sănătate, 
sărbători fericite şi numai gânduri bune. La mulţi ani. 
     Dl. Tudor: 
     O să fiu foarte scurt având în vedere ordinea de zi destul de bogată şi am să fac 
o revenire la o interpelare pe care am avut-o în şedinţele precedente, în urma căreia 
am primit nişte materiale pe care le-am solicitat însă din studiul pe care l-am primit 
am observat că la stadiul execuţiei lucrărilor la pasajul suprateran, am primit în 
luna decembrie o situaţie care a fost întocmită în luna august. Rugămintea mea ar fi 
ca atunci când primim anumite situaţii, să fie cât de cât actualizate să putem să le 
studiem şi noi şi să le spunem cetăţenilor municipiului Craiova cu exactitate ce se 
întâmplă în acest moment la realizarea pasajului suprateran. Poate că nu este rea 
voinţă, poate că a fost o eroare, nu ştiu, de asta am vrut să fac această solicitare şi 
dacă tot am luat cuvântul, am să rog pe cei din executiv ca odată cu acest grafic pe 
care ni l-au transmis, să ne transmită şi stadiul execuţiei actual, nu numai 
planificarea, să vedem dacă, într-adevăr, acest grafic pe care ni l-am dorit cu toţii 
să se realizeze, într-adevăr, poate fi realizat la termenul limită pe care l-au fixat cei 
care construiesc pasajul.  
     D-na Gheorghe: 
     Îmi pare foarte rău că nu este dl. Primar, pentru că dânsului vroiam să-i adresez 
o întrebare. Este întrebarea cetăţenilor de pe Ştirbei Vodă care vor să ştie, pentru că 
au văzut o construcţie pe care o numesc cavou, şi vor să ştie cine le-a dat voie să 
construiască acest cavou. Tot din discuţii cu dumnealor, am înţeles că vor să-şi 
aducă morţii din cimitir cei care sunt beneficiari ai acestui cavou. 
     Îmi pare foarte rău că a plecat dl. Primar, este în birou, sunt convinsă, priveşte 
la această şedinţă a noastră şi vreau să-i transmit să nu mă mai înjure cocoţat la 
acea tribună şi să-i spun că sunt un salariat cu o vechime de peste 37 de ani la 
Spiact şi am o reputaţie foarte bună, sunt un coleg foarte bun, şi nu văd de ce ar 



  

spune că nu ştiu ce ştie despre mine sau nu ştiu ce. Să vină să-şi continue lucrările 
şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Sunt convins că d-lui primar deja îi pare rău că v-a jignit la începutul şedinţei. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 
      Îmi pare sincer rău că sunt nevoit să iau cuvântul astăzi în legătură cu ceea ce o 
să spun imediat, totuşi cred că lucrurile tind să ajungă într-un punct greu de 
acceptat.  Fiindcă suntem pe 22 decembrie, eveniment la care, ca şi alţi din această 
sală şi mai ales mulţi craioveni, am participat şi eu acum 22 de ani, sunt destul de 
neplăcut surprins să constat că după 22 de ani noi nu reuşim să distingem între 
chestiuni foarte simple care ţin de democraţie. În mod esenţial, democraţia 
înseamnă dialog şi respect al partenerului. Nu există democraţie în care numai o 
parte are dreptate, ştie ce are de făcut şi ceilalţi n-au decât să execute ceea ce spune 
cineva.  Făcusem un lucru care ne apropia de înţelesul democraţiei desfinţând pe 
eu şi înfinţând pe noi. Constat cu surprindere că “noi” s-a dus de tot. Vreau să ne 
înţelegem în legătură cu un lucru: instituţiile democratice funcţionează într-un 
sistem în care există o separaţie a autorităţii. Consiliul local există ca să dezbată 
problemele oraşului în numele cetăţenilor, şi asta facem aici că de asta venim, şi în 
urma acestor dezbateri adoptăm nişte hotărâri cu o majoritate mai largă sau mai 
restrânsă, după cum reuşim şi noi să înţelegem lucrurile şi cum am fost investiţi 
politic, ca să nu o mai tot dăm aici cu partidul, ca şi când partidul este un fel de 
mafie. Partidele sunt parte a instituţiei democratice şi de aceea sunt partide şi 
presupun că la toate partidele, oamenii serioşi care sunt, dezbat problemele 
oraşului şi mandatează pe consilierii care suntem noi, să susţină anumite proiecte. 
Nu cred că este ceva conspirativ în chestia asta şi nici ceva de insultat. Facem un 
foarte mare rău democraţiei tot aruncând cu nămol asupra partidelor pe care, până 
la urmă, le reprezentăm toţi. Inclusiv dl. Primar, care nu va candida în nume 
personal, ci va candida în numele unui partid, după cum a tot făcut-o de-a lungul 
timpului. Nu vă supăraţi, există cealaltă instituţie a primăriei de fapt, nu a 
primarului, că nu suntem la prefect, unde este  Instituţia Prefectului, care se 
numeşte executiv, nu dictatura executivului asupra consiliului local. De ce 
intervin? Nu se poate. Lucrurile au început într-o cascadă care devine inacceptabilă 
şi cu mare plăcere, mă retrag oricând din acest consiliu local, dacă el admite aceste 
lucruri. Nu pentru asta am fost acum 22 de ani atâţia craioveni în stradă. De ziua 
Craiovei, consiliul local a fost desfinţat. Dvs. aţi fost invitaţi în nume personal, ca 
persoane şi consiliul local a fost dat la o parte din viaţa Craiovei. Cum este posibil 
aşa ceva? Mai mulţi dintre dvs. aţi enumerat de la toate partidele insatisfacţia 
pentru modul în care vi se răspunde la interpelări. Trec luni de zile şi executivul nu 
vă dă răspunsuri. Vă dă răspunsuri formale. Cum este posibil aşa ceva? Nu se mai 
participă la şedinţele de comisie. Punctul culminant am înţeles că a fost ieri, când 
consilierii au revenit în comisia de urbanism pentru a discuta probleme în  care nu 
fusese acord între executiv şi comisie, au zis: ne reîntâlnim să discutăm, consilierii 
au venit şi executivul şi-a permis ca în totalitate să sfideze comisia respectivă. Ce 
este asta? Dacă este 22 decembrie şi ajunul Crăciunului, să ne purtăm civilizat, 



  

conform normelor fireşti de conduită într-o instituţie de stat, să nu facem fiecare ce 
credem  şi să ne conformăm sistemului de dialog. Până la urmă, eu nu-mi permit să 
discut competenţa nici unuia dintre domnii arhitecţi ai oraşului sau a d-lui consilier 
Ştefârţă, dar mi se pare că este chiar de neînţeles cum este posibil să ajungă doi 
arhitecţi să nu poată să stea de vorbă între ei în beneficiul oraşului şi al 
craiovenilor?  Ne mirăm pe urmă că avem zeci de PUZ-uri care nu sunt puse în 
discuţie, cetăţenii aşteaptă să li se rezolve problemele şi ele nu se pot rezolva 
pentru că executivul nu vrea să colaboreze? Cum este posibil  aşa ceva? Cunosc şi 
eu aceşti oameni, mulţi din executiv şi sunt convins că nu din cauză că aşa s-au 
răzgândit ei între timp şi au zis că nu mai ascultă de nimeni şi fac ce vor. Eu cred 
că li se impune acest gen de conduită. Este inacceptabil. Nu putem să continuăm 
încă şase luni, cât vom mai fi pe aici până la alegeri pentru că ajungem la anarhie. 
     Sunt proiecte cu obiective de investiţii, de exemplu,în municipiu pentru care, în 
timp util, au fost alocate fondurile necesare. Asta era treaba consilierilor şi a 
consiliului local. Am făcut acest lucru ca să vedem că, de fapt, nu se întâmplă 
nimic.  Vrem să demonstrăm craiovenilor că din cauza consiliului local n-o să aibă 
unde să-şi pună morţii? Nu este adevărat. Există banii, există terenul, vremea a fost 
bună acolo, cu un buldozer se rezolvă problema. Cum se poate aşa ceva? Pasajul 
suprateran era în grafic. Auzim toată ziua că nu va fi gata. Domnilor din executiv, 
de aceea sunteţi plătiţi din banii craiovenilor, ca să fie gata la termen. Şi dvs. toţi, 
şi dl. Primar,  de aceea sunteţi plătuiţi ca să staţi acolo grămadă pe ei şi să fie gata 
la termen, nu să spuneţi la televizor că nu este gata. Cine este de vină? Este dl. 
Magla, dl. Marinescu, cine să fie de vină? O fi d-na profesoară de la Drept. Dacă 
tot suntem în ajunul Crăciunului, să ne gândim nu numai la bietul porc, să ne mai 
gândim şi la noi, şi la faptul că ne-am asumat nişte responsabilităţi şi să ne gândim 
că este important ca în momente grele pentru economia naţională şi pentru toată 
situaţia din lume, noi să fim oameni serioşi şi să discutăm lucrurile care sunt de 
discutat, cu responsabilitate şi cu toleranţa necesară, după un exerciţiu de 22 de ani 
de democraţie, dacă este democraţie. Dacă nu, ne întoarcem înapoi la dictatură, 
vedem care este mai al dracului pe pământ, îi punem pumnul în gură celuilalt şi 
gata. Eu aş vrea să-i asigur pe cetăţenii oraşului cărora li s-a indus această teamă şi 
mereu cu discuţia, conflict politic? Ce conflict? De aceea există consiliul local ca 
să  discutăm şi să avem puncte de vedere mai bine, mai rele pe care le frământăm 
şi noi, şi încercăm, că aşa cum este diversitatea oraşului, şi noi să gândim cum ne 
duce mintea, ce avem de făcut, prin vot, că aşa este în democraţie, se hotărăşte ce 
se hotărăşte, după care executivul de aceea este plătit ca să ducă la îndeplinire 
aceste lucruri şi trebuie să gândească că vor trebui să răspundă cu toţii pentru 
neîndeplinirea acestor obiective pentru care au avut timp, au avut bani, au avut 
proiecte. Dacă noi putem să ne ridicăm după 22 de ani de democraţie, acum ieşim 
în stradă şi punem coroane, nici nu ştim dacă punem pentru ăia sau om pune pentru 
noi că nu suntem în stare de democraţie, ne punem coroana singuri.  Dacă suntem 
în stare bine, dacă nu suntem, eu vă mărturisesc public, în semn de respect pentru 
cetăţenii Craiovei, că pot să mă duc liniştit acasă, că am ce să  fac, dar să fiu părtaş 
la aşa ceva, este de neconceput. Eu nu pot să înţeleg cum este posibil ca un om pe 



  

care îl preţuiesc, nu numai profesional, ibntelectual, cum este dl. Arhitect şef al 
oraşului, Mircea Diaconescu, să nu poată avea un dialog cu colegul nostru, dl. 
Arhitect Ştefârţă. Mintea mea refuză, nu se poate înţelege aşa ceva. Cred că putem 
să convenim cu toţii că am atins un punct limită, de aici încolo trebuie să dialogăm, 
să ne reculegem şi să avem dialog: şi dl. Primar cu dl. Dincă, şi dl. Dincă cu dl. 
Primar, şi noi cu executivul, şi executivul cu noi ş.a.m.d. Până la urmă şi asta este 
întâmplarea democraţiei, să facem cum dorim noi. Să mai facem şi cum doresc 
alţii. Asta rezolvă votul, şi nu insultele şi atitudinile agresive. Îmi cer iertare pentru 
această intervenţie pe care nu am gândit-o şi nu am dorit-o şi dacă tot veni vorba, 
să spun şi ceva concret, dar care este cu totul neînsemnat faţă de ce am spus mai 
înainte. Ar trebui să studieze cineva intersecţia de la str. Caracal cu str. Gheorghe 
Chiţu, la Piaţa Chiriac. Am înţeles că este nenorocire. Casele vin până în stradă şi 
este pericol de accident foarte mare. Este şi trafic destul de mare. Trebuie găsită o 
soluţie, nu mă pricep. Sunt profesionişti care, poate, vor găsi o soluţie.  
     Eu vă doresc dvs., colegilor mei, membrilor executivului şi d-lui primar, multă 
sănătate şi tuturor cetăţenilor Craiovei, să fim sănătoşi, să nu ne mai agităm aşa 
unii pe alţii că ne îmbolnăvim de ficat şi de alte lucruri şi este cel mai rău şi să dea 
Dumnezeu să fim capabili să asigurăm concetăţenilor noştri, aşa cum este normal, 
să propunem toţi, şi ca politicieni, şi cetăţeni, ca anul viitor să le dăm o speranţă că 
o să fie un pic mai bine decât anul acesta, nu să-i îngrozim mereu ba că o să stea în 
frig, ba că nu o să mai aibă servici, ba că nu ştiu ce, de bieţii oameni, sub 
conducerea noastră înţeleaptă, îi ţinem în teroare. Nu numai că vă doresc, dar sunt 
şi sigur că precis ne va fi un pic mai bine la anul şi vă doresc din suflet “la mulţi 
ani” tuturor. 
  Dl. Preşedinte: 
     Aţi pus punctul pe i şi am observat că nici un consilier, indiferent de partid 
nu v-a întrerupt deşi aţi depăşit cele cinci minute, înseamnă că este o problemă 
reală această ruptură între consiliul local şi executiv şi mi-aş permite să vă 
completez puţin să înţeleagă toată lumea că acest executiv nu este aşa executiv. 
Executiv înseamnă primarul şi oamenii din subordinea primarului. Chiar dacă este 
ajunul Crăciunului, nu înseamnă că cetăţenii Craiovei nu au nevoie de locuri de 
veci la Ungureni, din păcate. Aşa cum aţi spus şi dvs., executivul are banii  
aprobaţi de consiliul local, a fost mandatat de consiliul local să extindă acest 
cimitir Ungureni, pentru care, repet, de luni de zile există banii, există studiul de 
fezabilitate, există proiect tehnic, nu înţelegem de ce nu se execută această 
extindere. Dl. Primar este cel care trebuie să pună în aplicare hotărârea consiliului 
local şi ca să fiu cât mai explicit şi cu asta am să închei. Referitor la aceste PUZ-
uri, dl. Marinescu are dreptate, este ajunul Crăciunului, dar sunt oameni care 
aşteaptă aceste PUZ-uri, sunt oameni care doresc să construiască în oraşul acesta 
dacă este aprobat sau dacă nu este aprobat. Îmi permit aici să vă povestesc ce s-a 
întâmplat alalteri, mai exact pe 20 decembrie, la şedinţa comisiei locale de 
urbanism, a consiliului local. Pe măsură ce analizam noi punctele şi acele PUZ-uri 
de pe ordinea de zi, am avut foarte multe nelămuriri. Mare parte din aceste 
nelămuriri au fost provocate de nişte documente care erau contradictorii, semnate 



  

şi ştampilate de Poliţia locală, mai exact de Disciplina în construcţii. Adică în 
noiembrie au fost scoase nişte PUZ-uri de pe ordinea de zi, datorită unor rapoarte 
ale Poliţiei locale care spuneau că deja la acele adrese există construcţii, iar acum, 
în decembrie, primim alte adrese şi rapoarte că la anumite adrese nu mai există 
construcţii. Datorită acestui fapt, precum şi altor neclarităţi de genul, aceiaşi 
oameni care au construit fără să aibă PUZ şi tot ce trebuie, unii au primit amendă 
zece mii de lei, unii cinci mii de lei, unii două mii, unii o mie de lei, am solicitat 
punctul de vedere al reprezentanţilor Poliţiei Locale. Din păcate, la şedinţa de 
comisie locală de urbanism, din partea Poliţiei Locale a fost cineva de la Serviciul 
Economic, nu de la Disciplina în construcţii, care nu a putut să ne explice. În 
consecinţă, neînţelegând ce se întâmplă, am decis împreună să ne întâlnim a doua 
zi din nou la ora nouă dimineaţa, am solicitat acest lucru secretarului primăriei 
conform art. 55, alin. 2 şi 3 din regulament şi a rămas să ne întâlnim a doua zi la 
ora 9, urmând să fie prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai executivului printre care şi 
cei de la Poliţia Locală care să ne explice ce se întâmplă. Toţi consilierii locali am 
fost prezenţi ieri la ora 9 la şedinţa comisiei locale de urbanism, dar după un sfert 
de oră am constatat cu stupoare că suntem singuri: nu aveam arhitect şef, nu aveam 
secretar, nu aveam şef de direcţie de urbanism, nu aveam pe nimeni. Cred că s-a 
ajuns prea departe. Dl. Marinescu a avut dreptate. S-a ajuns mult prea departe cu 
această ruptură între consiliul local şi executiv, care trebuie să sprijine consiliul 
local şi să pună în execuţie hotărârile de consiliu. Aici ar fi două varante: ori dânşii 
nu au ştiut că este şedinţă la ora 9, dar m-aş îndoi de această variantă, deoarece la 
ora 9 a apărut dl. Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor, care a solicitat să ia parte la 
comisie şi dl. Preşedinte al Ordinului Arhitecţilor nu cred că a aflat de la 
vrăjitoarea Melisa că ştiu că este reţinută. A ştiut de undeva că este această şedinţă. 
Îmi pare rău că reprezentantul executivului, adică dl. Primar, nu este aici să ne 
explice de ce consilierii locali nu sunt sprijiniţi de executiv şi de ce executivul nu 
pune interesele cetăţenilor pe primul loc, aşa cum dictează consiliul local. 
     Dl. Ştefârţă:                                                                                                                                        

De câteva ceasuri ne aflăm sub semnul Crăciunului. Mi-aş fi dorit ca această 
lumină, acest spirit de conciliere să fi planat asupra noastră  şi ieri, cu ocazia 
întâlnirii comisiei de urbanism. Ceea ce s-a întâmplat ieri este expresia desăvârşită 
a grobianismului, a mârlăniei, a lipsei de respect şi a tupeului. Cine a dat dreptul 
primarului să obstrucţioneze în desfăşurare o comisie a consiliului local? Cine a dat 
dreptul primarului să ţină în sertar luni şi luni proiecte ale unor oameni care doreau 
să investească bani mulţi pe timp de criză şi să împiedice consiliul local în sine, în 
al doisprezecelea ceas, să aprobe investiţii de milioane de euro din bani privaţi. Se 
încearcă de o bună bucată de vreme să înţelegem cine este şeful. Eu zic că s-a 
reuşit. După ce s-au ascuns scaunele de la prezidiu, după ce s-a desfinţat o pistă 
pentru biciclişti în parcul Romanescu, după ce s-au dat şi s-au luat atribuţii după 
bunul plac, s-a reuşit din plin. Cum să nu fim în stare să înţelegem că şeful este cel 
care este în stare de atâta exces. Însă obstrucţionarea desfăşurării şedinţei comisiei 
de urbanism prin retragerea tuturor reprezentanţilor regiilor şi alte departamentului 
de urbanism, le întrece pe toate. Dl. Primar, mă adresez acum dvs. în lipsă.  Spre 



  

deosebire de Ludovic al XIV-lea care spunea: ”Statul sunt eu”, nu puteţi spune dvs. 
„Craiova sunt eu”. Sunteţi doar unul dintre mulţii primari ai acestui oraş, cu 
realizări notabile în vremuri cu bani şi sprijinit întotdeauna  de un consiliu mai mult 
decât cooperant din care am făcut parte şi eu cu tot sufletul. Cât de mult au reuşit 
aceste realizări să schimbe în mod definitoriu viaţa craiovenilor, rămâne de văzut. 
Ceea ce aţi făcut ieri, dl. Solomon, rămâne un fapt incalificabil şi mă poziţionează 
pe mine de o parte a baricadei unde nu mi-aş fi dorit să fiu.  Însă trebuie să 
recunosc, aţi pus temeinic şi constant umărul. Aş putea să iert, dar îmi va fi foarte 
greu  să uit. Cu asta am încheiat şi mă asociez colegilor mei în urările de bine, 
sănătate şi prosperitate adresate craiovenilor. 

Dl. Giurgiu: 
Am să vorbesc din nou de la microfonul colegului, că aşa suntem noi, nu 

suntem în stare să reparăm un microfon, dar să terminăm pasaje şi să mai facem 
alte lucruri notabile şi de foarte mare importanţă pentru oraş. Ca membru al 
comisiei de urbanism, vreau să confirm şi eu ce s-a întâmplat ieri şi să-mi anunţ 
nemulţumirea.  Aş vrea, de altfel, să primim în scris, o hârtie parafată, de ce nu au 
venit la comisia de urbanism ieri toţi cei care au fost invitaţi?   Şi ce sancţiuni se 
impun? Pentru că nu se poate să venim, să plecăm de la serviciu, să ne lăsăm 
treburile, familiile pentru oraş  şi executivul să stea şi să asculte colinde pe lângă 
uşi, că asta s-a întâmplat, iar noi să dezbatem toate punctele de la urbanism, de la 
primul până la ultimul. Vreau să se consemneze  în procesul-verbal să ni se 
prezinte o hârtie cu sancţiunile care se impun pentru aceste lucruri. Nu este posibil 
să venim aici  şi să ne facem treaba, iar alţii să stea pe la uşi, să intre din oră în oră 
şi să bage capul pe uşă să vadă dacă mai suntem acolo şi să mai şi râdă de noi pe 
lângă alte lucruri. Consiliul local  dictează ce se întâmplă în oraşul acesta, să nu 
uităm, consiliul local conduce oraşul.  

D-ra Predescu: 
Raportul dialectiv dintre deliberativ şi executiv este delicat. A fost şi rămâne 

delicat. Să ne reamintim însă că în urmă cu 22 de ani această clădire era străjuită de 
tab-uri şi în ea nu puteau intra decât anumite persoane. Ea astăzi este deschisă 
tuturor. Am putut vedea cu toţii cum după amiaza sau mai ales în serile când erau şi 
zile de sărbătoare, de 1 decembrie, cu alte ocazii, această clădire a fost deschisă 
craiovenilor care puteau oricând să vină să vadă cum arată, ce se întâmplă. Este 
foarte adevărat că democraţia este cea mai grea formă de guvernare care implică şi 
riscul  de a observa şi a suporta uneori limitele libertăţii democratice, dar alta mai 
bună nu s-a găsit. Cu toţii am venit în consiliu cu bună credinţă,  şi am înţeles să ne 
punem toată priceperea noastră în sprijinul urbei. De aceea, dragi colegi, vă rog ca 
astăzi să ne facem datoria în continuare. Vă mulţumesc. 

Dl. Boboc: 
N-aş fi dorit să iau cuvântul la acest punct, dacă nu l-aş fi ascultat pe dl. 

Profesor Marinescu pe care îl respect foarte mult şi nu vreau să-l gratulez, îl şi 
apreciez foarte mult, dar mi s-a părut că parcă ne-a certat şi s-a uitat mai mult în 
partea noastră, în partea stângă. Probabil că aşa mi s-a părut mie. Am spus de la 
început că eu îl respect foarte mult pe dl. Profesor şi îl apreciez, dar eu vreau să 



  

ridic, totuşi, o problemă şi să fac un apel pe care l-am mai făcut.  Problemele nu 
sunt la noi, chiar dacă poate deformat am spus eu că s-a uitat dl. Marinescu în 
partea aceasta, problemele sunt la dvs. şi problemele sunt până la urmă dacă vreţi, 
în coaliţia pe care o formaţi dvs. şi cu care ar trebui să vă înţelegeţi şi să veniţi cu 
un punct de vedere comun în consiliul local, pentru că, până la urmă, cei care 
privesc aceste şedinţe, practic, trag o concluzie asupra tuturor şi pierdem toţi, 
inclusiv dacă suntem mai mult sau mai puţin vinovaţi pentru că în loc să ne 
concentrăm asupra rezolvării unor probleme mari ale cetăţenilor şi pentru care am 
fost aleşi, ne concentrăm cu această dispută şi cu aceste frecuşuri cine este mai 
puternic, cine este mai tare, cine introduce pe ordinea de zi, cine scoate de pe 
ordinea de zi, în spatele acestora fiind alte probleme şi alte interese. Eu  sunt destul 
de trecut prin viaţă ca să nu înţeleg aceste probleme şi dacă dvs. credeţi că ne 
spuneţi aici că nu sunt interese de partid şi nu sunt probleme ale unor persoane, eu 
refuz să cred acest lucru şi vă rog şi apelez la dvs. să staţi la masă şi cu executivul 
să vă puneţi de acord şi să veniţi în aceste şedinţe să discutăm probleme serioase.  
S-au făcut aici aprecieri asupra executivului. Eu nu pot să cred că executivul până 
acum două luni când era dl. Dincă era foarte bun, şi de acum două luni executivul 
nu mai este bun. Executivul face aşa cum este condus. Cei care cunoaşteţi şi ştiţi 
problemele manageriale şi toţi sunteţi de aici care conduceţi anumite activităţi, 
executivul nu este nici mai bun nici mai rău decât cum suntem noi, cei care îi 
punem la treabă şi îi conducem şi nu vreau să le punem etichetă că s-au schimbat 
într-o lună sau două, un anumit mod de abordare şi un anumit mod de acţiune, atât 
în partea consiliului local cât şi în partea executivului. Vreau să vă apelez încă o 
dată.  Noi, consilierii PSD, şi aş vrea să recunoaşteţi acest lucru, ne-am purtat 
destul de elegant. Dacă ne reamintim, în ultima perioadă, chiar dacă au fost nişte 
probleme, noi le-am abordat cu foarte mare eleganţă şi ne-am concentrat asupra 
problemelor primăriei şi ale consiliului local, nu asupra problemelor de partid şi 
asupra unor dispute, ce a făcut X şi ce a făcut Y, cât este de vinovat X sau cât este 
de vinovat Y. Vreau şi apelez şi sper să găsesc şi înţelegere, noi vom avea aceeaşi 
conduită şi în perioada următoare vom sprijini numai acţiunile care vizează 
activitatea consiliului local şi activitatea cetăţenilor din Craiova şi rezolvarea 
problemelor şi am rugămintea la dvs. să încercaţi să vă puneţi de acord pentru că 
eu, personal, m-am saturat, dacă vreţi să folosesc acest termen, să particip la aceste 
spectacole, la aceste dispute, care sunt inutile şi nu sunt benefice pentru nimeni, 
nici chiar pentru noi, care suntem dintr-o altă formaţiune politică. Cu speranţa că 
aceste probleme şi aceste apeluri ale mele au fost recepţionate, şi eu vreau să 
transmit cetăţenilor şi să asigur, cel puţin din partea consilierilor PSD, că noi ne 
vom concentra pe problemele care interesează cetăţenii şi mai puţin pe aceste 
dispute, şi să le doresc „La mulţi ani”  şi un an mai bun 2012.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Vreau şi eu să reiterez ce am spus mai devreme, legat de mulţumirile către toţi 

consilierii locali, indiferent de culoarea politică şi în sensul acesta am crezut că a 
înţeles toată lumea că nu avem nicio problemă politică. Vreau să-i mulţumesc d-rei 
Bianca Predescu că a punctat că există posibilitatea să se intre în această clădire 



  

după 22 de ani, liber. Eu vă spun că presa nu are voie să intre în primărie, luaţi din 
media declaraţiile autorităţii publice de execuţie. Nu  a avut nimeni nici un conflict 
dintr-un partid politic în altul, pentru că presa nu e în nici un partid. Libertatea 
presei în primăria Craiova este cenzurată şi aproape inexistentă şi aveţi presă 
suficientă aici să constataţi acest lucru, iar cu privire la ceea ce a spus dl. Boboc, îl 
rog foarte mult ca în şedinţele următoare să enunţe în concret, poate  că acum nu a 
putut, ce propunere politică a făcut  PDL sau colegii din consiliul local în şedinţa 
de consiliu, singurele momente în care am dezbătut a fost pe fiecare proiect de 
hotărâre. Aşa cum a spus şi dl. Marinescu, dacă vrea cineva să desfiinţeze 
dezbaterea în cadrul consiliului, să o spună. Cred că oricare dintre noi trebuie să-şi 
spună punctul de vedere, iar democraţia se învaţă. Am citit şi eu, chiar dacă mai 
târziu, ce se învăţa pe la Ştefan Gheorghiu, am citit şi eu ce se învăţa la vremea 
respectivă în economia politică. Şi dl. Ştefârţă a punctat foarte clar, şi d-ra 
Predescu a punctat aspecte legate de partea autoritară a lucrurilor. Este delicată 
relaţia dintre puterea executivă şi puterea deliberativă şi s-o recunoaştem şi să 
mergem mai departe.  Noi nu avem alianţă cu nimeni în consiliul local, noi suntem 
toţi din acelaşi partid politic. Nu văd cu cine să avem alianţă. Nu există un alt 
membru de la un alt partid politic. Cu colegii de la PNL şi cu ceilalţi de la PSD 
suntem în alianţă pentru craioveni. Legat de alianţe politice, nu există nici o alianţă 
politică cu nimeni, în Craiova şi în România. Putem colabora, aşa cum am 
colaborat cu dvs. şi cu alte partide politice, dar, deocamdată, nu sunt în consiliul 
local şi nu sunt la nivelul executivului. Drept urmare, rugămintea mea este ca acest 
subiect să-l închidem pentru că nu dezbatem probleme politice. Am văzut foarte 
multe mesaje politice transmise, la care nu am reacţionat. Am rugămintea să nu mai 
lansăm aceste dezbateri politice.  După cum vedeţi, nici în acest moment nu 
deschid discuţia despre ele, pentru că  nu-şi găsesc locul şi rolul aici. Vă 
mulţumesc mult.   

Dl. Preşedinte: 
Înainte de a intra în punctul doi, având în vedere că la ora 12 trebuie să 

mergem la depuneri de coroane, la 11,50, indiferent unde suntem, să luăm o pauză 
până la 12,30. Supun la vot. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.     

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 
pentru anul 2012. 

     Dl. Director Mischianu:  
 Modificarea prezentată cu privire la art. 32 cu includerea perimetrului A şi B şi 

a taxelor aferente de 12 lei şi 24 lei pentru perimetrul A şi 15 lei şi 30 lei pentru 
perimetrul B. Au fost prezentate în comisie. Ce vreau să vă învederez de asemenea, 
că a primit aviz nefavorabil la comisia de buget. 

         Dl. Cherciu: 
         Îmi cer iertare tuturo, în graba intervenţiei mele de la interpelări, am uitat să fac 

un lucru civilizat pe care l-au făcut toţi ceilalţi colegi, anume să adresez şi eu la 
mulţi ani fericiţi tuturor craiovenilor, d-lor colegi, tuturor celor care sunt în această 



  

sală sau ne privesc. Singurul căruia n-o să-i doresc la mulţi ani, este dl. Primar, 
pentru că s-ar interpreta şi nu vreau să fac acest lucru.  Acum pe fond, vă spun că 
ani de zile, am fost întrebat, făcând parte din mediul de afaceri, ce face consiliul 
local al cărui membru sunt, pentru atragerea de investiţii. Cu toţii ne dorim şi 
recunoaştem că principala problemă a oraşului nostru este lipsa locurilor de muncă. 
Ori atunci, prioritatea tuturor ar trebui să fie tocmai atragerea de noi investiţii şi 
implicit, crearea de locuri de muncă, care sunt unica sursă de bunăstare pentru 
craioveni, şi, dacă vreţi, inclusiv pentru consiliul local. Ne vom plânge mult şi bine 
că alte municipalităţi din România au bugete mai mari. Acele municipii, este 
adevărat, au bugete mai mari decât are Craiova, dintr-un simplu motiv, nu că s-ar 
bucura de nu ştiu ce simpatie politică sau nepolitică ci motivul este simplu că 
principala sursă de venit la bugetul local este cota parte din venit la impozitul pe 
venitul global, taxele locale, inclusiv taxele pe clădiri şi terenuri aplicate agenţilor 
economici şi cotă parte din TVA-ul pe care reuşim să-l cheltuim pe raza oraşului. 
Dacă Craiova are, şi nu întotdeauna, pentru că bugetul nostru are, de exemplu,  este 
superior Sibiului, care câteodată privim cu invidie la dânşii, iar dacă are bugetul pe 
care îl are, îl are pentru că nu a reuşit să se dezvolte suficient economic.  

          Acum intru direct în problemă: la întrebarea ce face consiliul local, pot să vă 
răspund că până în clipa de faţă consiliul local, la propunerea executivului, a 
aplicat maximul permis de lege, repet, maximul permis de lege în calcularea 
impozitului, fie persoane fizice, fie persoane juridice, impozitului pe terenuri şi 
clădiri. În lege se spune că autoritatea locală poate alege un procent aplicat la 
valoarea clădirii între 0,25 şi 1,5% care poate fi majorat cu 20%. Consiliul local, 
cel care se plânge că nu vin investitorii împreună cu executivul, a aplicat un rocent 
de 1,5% majorat cu încă 20%. Este adevărat că eu aceeaşi poziţie am avut-o şi în 
anii trecuţi. Îmi aduc aminte când fostul director al Direcţiei de impozite şi taxe 
locale mi-a dat replica că oferă 10% reducere celor care plătesc până la 31 martie. 
L-aş întreba eu pe fostul domn director care nu mai este acum de faţă, crede că în 
situaţii de criză o societate comercială care oricum este în criză de lichidităţi, poate 
să folosească această facilitate? Răspunsul este categoric nu. Acesta este motivul 
pentru care grupul politic al PDL analizând situaţia încasărilor  din acest tip de 
impozite pe anul curent, făcând o analiză a suportabilităţii unor eventuale reduceri 
ale acestor impozite, a ajuns la concluzia că o scădere moderată va însemna foarte 
puţin reducere eventuală a încasărilor, însă va însemna foarte mult pentru plătitorii 
de taxe şi impozite de pe raza municipiului Craiova. Vorbim de criză, ne văietăm, 
ne lamentăm, dar nu am făcut niciodată nimic pentru acest lucru.  De asta fac acest 
amendament şi mă adresez, practic, tuturor colegilor din consiliu, să-l susţină şi 
anume reducerea procentului de majorare aplicat impozitului pe clădiri şi terenuri 
pentru persoanele fizice de la nivelul actual de 10% la 5%.  Aici mă refer eventual 
pentru secretariat, este vorba de articolele 1 alin. 2, art. 1 alin. 6 unde este precizat 
în proiectul de hotărâre procentul de 10% şi propunerea de amendament este de 
5%.  De asemenea, pentru persoanele juridice facem propunerea ca de la actualul 
procent maxim de 20%, acesta să fie scăzut cu 5%, respectiv la 15%. Prevederea 
este menţionată în art. 2 alin. 1 respectiv  alin. 4. Impozitul pe teren, inclusiv 



  

pentru persoane  juridice, să fie redus, practic acelaşi nivel ca la persoanele fizice, 
să fie redus de la 10 la 5%. Fac precizarea că folosind cifrele anuale pe 2011, 
această propunere nu face altceva decât va provoca eventual o reducere de cel mult 
2,6 milioane a veniturilor încasate. Spun eventual pentru că sunt adeptul că 
reducerea de impozit nu înseamnă neapărat un calcul matematic. Atât conduce 
reducerea aritmetică a valorii absolute, ci, din contră, reducerea impozitelor poate 
conduce printre altele la creşterea gradului de conformare a contribuabilului, încât 
veniturile să crească şi aici avem un bun exemplu cu ceea ce  s-a întâmplat cu 
impozitul pe venitul global în acest an, care în ciuda reducerii cotei de defalcare, a 
adus mai mulţi bani la bugetul local. 

          În acelaşi spirit al reducerii taxelor şi impozitelor de pe umerii contribuabililor, 
şi încurajarea mediului de afaceri, susţin şi un amendament care, recunosc, nu-mi 
aparţine 100% ci aparţine unui coleg de la PSD,  şi asta cumva, îi transmit şi d-lui 
Boboc că este o dovadă că niciodată nu am făcut diferenţe legate de culoarea 
politică, şi anume propunem reducerea taxei anuale pentru eliberare  avizare 
autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, respectiv nivelul 
actual pe cele patru tipuri de  suprafeţe îl reducem cu 10%, deci propunerea nu este 
chiar valoarea pe care a propus-o dl. Răducănoiu la  sugestia asociaţiei agenţilor 
economici din această ramură, încât am făcut socotelile şi propunem o scădere de 
10% ca un semnal către mediul economic, respectiv prima tranşă care în momentul 
actual este de  1000 lei, propunem scădere la 900 lei, deci rog să se noteze pentru 
că este posibil ca amendamentul să fie votat.  Nivelul pentru a doua categorie, 
punctul b, de la 2000 lei la 1800 lei, punctul c -  de la 3600 la 3300, punctul d – de 
la 4338 la 4000.  

          Dl. Albăstroiu: 
          Am primit din partea Asociaţiei Pensionarilor Mihai Viteazul din Craiova, o 

adresă în care şi-au spus punctul de vedere referitor la trei amendamente pe care să 
le introducem la aprobarea impozitelor şi taxelor locale. ne-au trimis şi temeiul 
legal, deci actele normative şi mi se pare corect că trebuia să le introducem în acest 
proiect, le-au propus şi în dezbaterea publică şi nu s-a luat nici o măsură şi de aceea 
au recurs la această situaţie să ne dea adresa căreia să-i dăm citire cu aceste trei 
amendamente. La art. 1 alin.9 din proiectul de hotărâre să se introducă scutirea de 
plata impozitului de clădire a proprietarilor care aduc îmbunătăţiri la clădirile lor 
prin creşterea calităţii arhitecturale conform Legii 15/2011, art. 35, alin. 2 care 
prevede scutirea pe o perioadă de cinci ani consecutivi a plăţii impozitului de 
clădire. 

          Al doilea amendament, din suma taxei de parcare curente pe domeniul public, 
cea  de 40 lei de la art. 49 alin. 1 să fie folosită o parte pentru amenajarea parcărilor 
de la blocurile de locuinţe, care ar consta în borduri şi marcat trasat cu vopsea albă, 
a gabaritului unui singur autoturism. Consideră dumnealor discriminare faţă de 
proprietarii autoturismelor de la blocuri, faţă de cei de pe bulevardele sau străzile 
principale.   



  

          Al treilea amendament, persoanele vârstnice care au o pensie sau venit sub 
pensia minimă de 350 lei şi cei care nu au nici un venit, să fie scutiţi de plata 
impozitelor pe  clădire pe anul 2012. 

          Ne propun să analizăm această situaţie şi să decidem în consecinţă, în baza 
actelor normative elaborate şi existente. Vă mulţumesc. 

          D-ra Predescu: 
          Eu voi susţine amendamentul adus la art. 21 în varianta în care s-a discutat ieri 

la comisia juridică astfel cum a fost  prezentat de dl. Consilier Răducănoiu, 
observând că doar la punctul a reducerea este de 50% cum s-a menţionat anterior, 
iar pe de altă parte, nivelul taxelor este oricum foarte mare şi priveşte o activitate 
curentă aducătoare de venituri. Propunerea este următoarea: art. 21 lit. a – 500, lit. 
b – 1500, lit. c- 2500 şi lit. d – 3000 lei.  Este o deosebire, se vede faţă de 
propunerea d-lui consilier Cherciu, este puţin mai mare reducerea, dar niciodată, 
am spus, cu excepţia literei a nu este de 50% şi este benefică împărtăşirea acestui 
punct de vedere din amendamentul propus pentru că, repet, susţine o activitate 
producătoare de venituri certe pentru municipiu. 

             Dl. Marinescu Dorel: 
            Îmi cer scuze, dar la comisia juridică n-am discutat aşa ceva.  
            D-ra Predescu: 
            A discutat dl. Consilier Răducănoiu, şi dl. Consilier Cherciu, mai erau şi alte 

discuţii între timp, dar toţi trei am fost atenţi la această propunere. Aţi fost la 
şedinţă şi s-au discutat acestea şi vi s-a arătat şi înscrisul. Că nu a fost împărtăşit 
într-adevăr de comisie şi ni s-a spus că-l susţinem în plenul consiliului. S-a discutat 
şi s-a propus în cadrul comisiei.  Dacă s-ar fi adoptat aş fi spus că vine ca un 
amendament din partea comisiei, dar n-am spus că vine ca un amendament.  Dl. 
Cherciu a spus că astăzi va susţine propunerea făcută de noi, dânsul a venit astăzi 
cu altă propunere, oricum pe art. 21 au fost discuţii în sensul arătat. 

          Dl. Nedelescu: 
          Vreau să fac câteva precizări referitor la taxele şi impozitele locale. Fac 

precizarea de la început că nici una din intervenţiile pe care  le am, nu mă priveşte 
direct. Pentru anul 2012, direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi 
patrimoniu, a propus o creştere cu până  la 20% a taxelor şi tarifelor referitor la 
punctele 1.5a, 1.5b, 1.5c, i.5m, 2.50, 3.2, 3.3, 3.6, din prezentul raport. Eu propun 
să rămână la valoarea pe care am avut-o şi până acum. Se referă la certificate de 
nomenclatură stradală. Cred că nu este cazul să mărim şi noi aceste taxe. Asta este 
prima propunere pe care v-o fac. Cea de-a doua propunere se referă la scutiri de  
autoturisme.  Propun scutirea totală pentru autoturismele, motocicletele cu ataş şi 
motociclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate 
handicapului acestora. Nu avem mulţi oameni în această situaţie şi ar fi păcat să nu 
le facem cel puţin această facilitate.   

          Ultima intervenţie pe care o am se referă la reducerea cu 95% pentru 
autovehiculele  hibrid şi electrice. Dacă nu vom face această reducere pentru 
autovehiculele hibrid şi electrice, vreau să vă spun că posesorii de astfel de 
autovehicule vor pleca din municipiul nostru şi vor înregistra maşinile în alte zone. 



  

Le vom vedea circulând cu numere de Bulgaria, deci banii pe care trebuie să-i 
primim noi aici, îi vor primi bulgarii. Mai nou, le vom vedea circulând cu numere 
de Bucureşti pentru că vreau să vă spun şi sunt în posesia hotărârii Cosniliului local 
al municipiului Bucureşti care pe anul 2010 a acordat pentru aceste autovehicule o 
scădere de 50%, iar în acest an a acordat o scădere de 95%.  Ar fi păcat să-i gonim 
pe aceşti oameni din municipiul nostru, ar fi păcat să nu încurajăm, dacă vreţi 
mediul, pentru că ştim foarte bine, ne luptăm pentru un mediu cât mai curat şi eu 
vă rog din tot sufletul să uităm de toate discuţiile care au fost şi să votăm ceea ce v-
am propus. Vă mulţumesc şi sper că s-au reţinut propunerile pe care vi le-am făcut. 

          Dl. Preşedinte: 
          Sunt nişte propuneri pertinente. În momentul de faţă cred că impozitarea 

maşinilor se face în funcţie de capacitatea cilindrică. Maşinile hibrid au baterii, 
cred că nici nu sunt impozitate. 

          Dl. Nedelescu: 
          De acord cu dvs., însă şi maşinile hibrid au o capacitate cilindrică.  Ele sunt 

impozitate. Vreau să vă spun  că m-au solicitat mai mulţi oameni care au tipul 
acesta de maşini, am luat legătura, au trebuit să plătească şi câte 50 milioane 
impozit şi mi-au spus clar că ori pleacă la Bucureşti, ori la bulgari. Nu văd de ce nu 
am face această facilitate. Pentru că aşa cum vă prezentam, inclusiv Bucureştiul din 
2010 execută această facilitate. 

          Dl. Preşedinte: 
          Eu vă propun să ne oprim aici. Holul primăriei s-a umplut, participăm de 

depuneri  de coroane, după care la ora 12,30 reluăm şedinţa.           
       Reluăm şedinţa. Au fost consilieri care au avut amendamente. Întrebarea mea 

este dacă şi le menţin. Mă refer la dl. Cherciu, dl. Nedelescu, d-ra Predescu şi dl. 
Albăstroiu. 

          Dl. Albăstroiu: 
          Am avut o discuţie cu cei care au făcut acest proiect şi am rămas la concluzia că 

au fost nişte calcule făcute deja, nu se mai poate, eventual să le mai modificăm. O 
să venim cu un proiect lunile următoare să le ajustăm de aşa natură încât să fie bine 
şi pentru cetăţenii care şi-au exprimat această propunere. Renunţ momentan la 
aceste amendamente. Vă mulţumesc foarte mult.  

          Dl. Nedelescu: 
          Aceeaşi situaţie, în discuţiile avute cu executivul şi cu colegii am înţeles că 

taxele ce privesc certificatele de nomenclatură şi cele care au fost la poziţia nr. 1, 
acea propunere, urmează să le mai analizăm, deci renunţ la ele şi rămân cele două 
propuneri pe care le-am făcut. 

          Dl. Preşedinte: 
          Înţeleg că dl. Cherciu îşi menţine amendamentul şi d-ra Predescu. Şi dl. 

Nedelescu în parte, pentru că şi le menţine. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Un singur amendament cu un singur punct legat de  cei care au motociclete, 

având în vedere că sunt obligaţi, deşi au mai multe, sau în situaţia în care au mai 
multe motociclete, fiecare să plătească acea vignetă deşi de regulă le ţin nu pe 



  

domeniul public, ci acasă.  Atunci este normal să plătească o singură taxă de 
parcare având în vedere că logic şi fizic nu poţi să mergi pe două motorete. 
Propunerea mea este ca atunci când un proprietar la rol are două sau mai multe 
motociclete, să plătească o singură taxă de  parcare. Este, dacă vreţi, o formă 
naturală, firească, a ceea ce  se întâmplă. 

          Dl. Preşedinte: 
          Prima dată votăm amendamentele. Votăm fiecare amendament, după care votăm 

proiectul cu amendamentele care au trecut.  
          Supun la vot amendamentul d-lui Cherciu. 
          Dl. Director Mischianu: 
          Dl. Cherciu are următorul amendament:  la art. 1 alin. 2 şi alin. 6 să fie o 

diminuare de la 10% la 5%. La art. 2 alin. 1 şi 4 diminuare de la 20% la 15%. La 
art. 21 punctul a de la 1000 la 900, punctul b de la 2000 la 1800, punctul c de la 
3600 la 3300, punctul d de la 4338 la 4000.  

          În acelaşi timp şi d-ra Predescu la art. 21 prezintă la punctul a o diminuare de la 
1000 la 500. 

          D-ra Predescu: 
          Având în vedere că amendamentele d-lui Cherciu privesc pe de o parte art. 1 şi 2 

care ţin de o anume chestiune, iar la următorul amendament, punctul 21 priveşte o 
altă problemă, eu vă solicit să supuneţi pe rând la vot întâi amendamentele pentru 
art. 1 şi 2 pentru că ele ţin de taxa pentru clădiri şi terenuri, o anumită natură,  în 
timp ce la art. 21 sunt două persoane care au amendamente. Dacă s-ar vota în tot 
cele două amendamente propuse de dl. Consilier Cherciu, ar însemna ca toţi să fim 
obligaţi să ne dăm votul pentru toate. 

          Dl. Preşedinte: 
          Vom face cum spuneţi dvs. şi vom supune la vot. 
          Dl. Cherciu: 
          Sunt şi eu de acord, o singură observaţie . Cred că este o scăpare, am o 

propunere de modificare şi a art. 3.1 care se referă la impozitul pe teren care să 
scadă de la 10 la 5%. Persoane fizice şi persoane juridice. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Dacă am înţeles bine, indiferent că este vorba de persoană fizică, indiferent că 

este vorba de persoană juridică, dacă este vorba de teren, dacă este vorba de clădiri, 
toate impozitele locale se diminuează cu 5% din procentul de majorare. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supunem la vot amendamentele la art. 1, 2 şi 3. Cine este pentru? Votat cu 

unanimitate de voturi. 
          Supunem la vot următorul amendament al d-lui Cherciu şi îl rog pe dl. 

Mischianu să-l citească ca să ştim ce votăm. 
          Dl. Director Mischianu: 
          De la art. 21 diminuare la punctul a de la 1000 la 900, punctul b – de la 2000 la 

1800, punctul c de la 3600 la 3300, şi punctul d – de la 4338 la 4000.  
          Dl. Preşedinte: 
           



  

          Cine este pentru acest amendament? Votat cu 20 voturi pentru şi 6 abţineri . 
          D-ra Predescu: 
          În aceste condiţii, întrucât dacă s-ar supune la vot şi varianta propusă de mine, 

nu ar putea fi votate în acelaşi timp, privind acelaşi articol, vă solicit să treceţi la 
vot la următorul amendament.   

          Dl. Director Mischianu: 
          Dl. Nedelescu propune o scutire pe mijloacele de transport în comun, este vorba 

de autoturismele, motocicletele cu ataş şi motociclurile care aparţin persoanelor cu 
handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. De asemenea, 
autovehiculele hibrid şi electrice să fie exceptate de la plată cu 95% din impozitul  
aferent autovehiculului. Tehnic, acest amendament poate fi inclus în art. 4 din 
proiectul de hotărâre, eventual alineatul 3, dându-se textelor o nouă renumerotare.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cred că dl. Mischianu a făcut o mică greşeală. Este vorba de mijloacele de 

transport nu în comun ci mijloacele de transport privat. Pentru aceştia votăm. Cei 
care au în proprietate mijloace de transport şi care au anumite dizabilităţi, vor fi 
scutiţi, inclusiv cei care au mijloace de transport în comun proprii şi care sunt 
scutiţi şi ei până la 95%. Mijloace de transport adaptate. 

           Dl. Preşedinte: 
           Cine este pentru acest amendament? Votat cu unanimitate de voturi.  
          Mai avem amendamentul d-lui viceprimar Dincă. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Persoanele cu mai multe motociclete să plătească o singură vignetă, deci o 

singură taxă de parcare, pentru că poate merge doar cu un singur mijloc de 
transport pe care îl are în proprietate. La taxa de parcare să prevedem această 
scutire în măsura în care are două sau mai multe motociclete. Art. 46 din hotărâre.  

          D-ra Predescu: 
          Dar pentru cei care au două şi mai multe maşini atunci s-ar crea o discriminare 

asupra tratamentului. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Am să vă explic. Motocicletele sunt în curţi, nu sunt pe domeniul public. Toate 

maşinile celor care stau la bloc, sunt pe domeniul public. Cred că este un număr 
limitat acesta, a venit din partea Asociaţiei Motocicliştilor şi au prezentat aceste 
aspecte, şi nu reprezintă un cost mare ci, pur şi simplu, aşa cum a propus şi dl. 
Nedelescu, sunt, dacă vreţi, nişte concesii simbolice, nu financiare. Arătăm că ne 
pasă şi de persoanele cu dizabilităţi, şi de mediu, pentru că propunem la maşinile 
hibrid să facem reduceri, şi de cei care sunt în situaţii de acest gen.  

          D-ra Predescu: 
          În aceste condiţii cred că, pentru a nu fi acuzaţi de discriminare, ar trebui arătate 

la art. 44, făcându-se un nou alineat, ar trebui arătată această excepţie şi pentru 
motivele ce ţin de protecţia mediului ş.a.m.d. 

          Dl. Preşedinte: 



  

          Noi trebuie să încurajăm  astfel de mijloace de deplasare pe două roţi, şi, mai 
mult decât atât aş putea să vă spun că cei  care deţin motociclete, practic parchează 
pe domeniul public doar şase luni pe an, că iarna nu circulă. 

          Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.   

          Supunem la vot forma propusă de executiv cu toate amendamentele aprobate, 
inclusiv cu modificarea de la art. 32. Cine este pentru? 

 CAP. I  -   IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
Art.1. (1) Impozitul pe clădiri  in cazul  persoanelor fizice se calculează prin 

aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii , 
ţinându-se cont şi de celelalte elemente prevăzute de Legea nr.571/2003, cu 
modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal, pentru calculul 
impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice. Valoarea impozabilă (lei) 
se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii 
(mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp), prevăzută la art. 251 
alin. (3)  din Legea 571/2003, cu modificările si completările ulterioare şi 
Hotărârii Guvernului nr.956/2009, prevăzută în anexa 1 care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
(2) Impozitul astfel calculat  se majorează cu un procent de 5%, nivel  
admis de art. 287 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Codul Fiscal. 
(3) Impozitul se plăteşte anual, în două transe egale, până la 31 martie 2012 
si 30 septembrie 2012, inclusiv. 
(4) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul deţine in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe clădiri cumulat. 
(5) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, în 
conformitate cu Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2010 pentru 
modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, impozitul pe clădiri se 
majorează  astfel: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa 
de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de 
domiciliu; cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la 
adresa de domiciliu. 
(6) Impozitul astfel calculat,  se majorează cu un procent de 5%, nivel  
admis de art.287 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Codul Fiscal. 
(7) Persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri în afara celei de la 
adresa de domiciliu, au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia 
Impozite şi Taxe. 
(8) Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, 
îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire 



  

existentă, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul 
de specialitate al administraţiei publice locale, Directia Impozite si Taxe, în 
termen de 30 de zile. 
(9) Consiliul local acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o 
reducere a acestuia pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai 
ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare, pentru 
proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si ai imobilelor care au 
executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin 
care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre 
auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, 
in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice 
a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
158/2011. 
(10) Clădirile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 
250 din Legea nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare, 
privind Codul Fiscal. 
(11) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 
2012, se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, în cazul persoanelor juridice şi al altor 
contribuabili, alţii decât persoanele fizice, care au clădiri în proprietate, se 
stabileşte prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de inventar a 
clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora, conform prevederilor 
legale în vigoare, iar impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat(ă) se 
majoreaza cu un procent de 15% nivel admis de art.287 din Legea 
nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul 
Fiscal. 
(2) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri 
se stabileste astfel: 
a) 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani   anteriori 
anului fiscal de referinta; 
b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani   anteriori 
anului fiscal de referinta; 

 (3) Cota se aplica asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în 
contabilitatea acestora, până la data primei reevaluari conform prevederilor 
legale în vigoare.  
(4) Impozitul/taxa calculat(a) se  majoreaza cu nivelul de 15%  admis de 
art.287 din Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind Codul Fiscal. 
(5) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de către persoanele juridice, pana la data de 31 martie a anului 
2012, se acorda o bonificaţie de 10%. 



  

(6) Clădirile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 250 
din Legea 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind 
Codul Fiscal. 
(7) Pentru clădirile proprietate publica sau privata a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori in 
folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, 
se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscala a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, in condiţii similare impozitului pe clădiri. 
(8) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 
2012, se acorda o bonificaţie de 10%. 
(9) Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Craiova au 
obligatia de a remite Directiei Impozite si Taxe, in termen de maxim 30 de 
zile de la data incheierii contractelor de inchiriere/concesiune/administrare 
pentru cladiri, copii ale acestor acte. 
(10) Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu 
functioneaza in cursul unui an calendaristic, cota introdusa de Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2011, se stabilieste la  5% din valoarea de inventar a 
cladirii. Impozitul calculat va fi majorat cu 20%, nivel admis de art. 287 din 
Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul 
Fiscal. Sunt exceptate de aplicarea acestei cote, structurile cu destinatie 
turistica care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au 
inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei 
de construire. 

Art.3.  a)  (1) Impozitul/taxa pe teren, ce se datorează de către contribuabili, 
persoane fizice sau persoane juridice, se stabileşte anual, în sumă fixă pe 
metru pătrat de teren şi în mod diferenţiat în cadrul localităţilor pe ranguri 
de localităţi şi  zone   ţinându-se cont de nivelul de majorare de 5% admis 
de art.287 din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Codul Fiscal,  şi se plăteşte anual, în două transe egale 
până la 31 martie 2012 şi 30 septembrie 2012, inclusiv. 

 (2) Impozitul/taxa anual/a pe teren, datorat/a aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la 
impozitul pe teren cumulat. 

 (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  



  

(4) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul localităţii, având 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, se stabileşte conform Anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, diferenţiat pe zone, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2007. 
(5) Impozitul / taxa pe terenul situat în intravilanul municipiului Craiova, 
dar cu altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, se 
stabileşte conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
b) Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova 
sunt 
prevăzute în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) Zonarea teritoriului municipiului Craiova, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.215/2007, în vederea determinării impozitului pe terenul din 
intravilanul localităţii, este prevăzută în anexa nr.5, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(1) Terenurile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art. 
257 din Legea nr.571/2003, cu modificările si completările ulterioare, 
privind Codul Fiscal. 

 (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului / taxei pe terenuri, datorat/e 
pentru întregul an de către contribuabilii,  persoane fizice sau juridice, pana 
la data de 31 martie a anului 2012, se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.4.  (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport de stabileşte astfel: impozitul 
asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, ce aparţin 
contribuabililor persoane fizice si juridice, se stabileşte în funcţie de 
capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cm3 sau fracţiune de 
capacitate sub 200 cm3  şi se plăteşte anual, în două transe egale, până la 31 
martie  2012 şi 30 septembrie  2012, inclusiv. 
(2) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de 
către contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul deţine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru 
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport 
cumulat. 
(3) Autovehiculele hibrid şi electrice sunt scutite de la plata impozitului, cu 
95% din valoarea acestuia. 
(4) Sunt considerate autovehiculele hibrid şi/sau electrice: 
a) autovehiculele care pot fi operate, în tot sau în parte, electric, hibrid sau 
cu motor electric; 
b) toate autovehiculele trebuie să treacă clasa de mediu 2005. 
 
1.1.1.1. Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:  

 



  

 
 

Tipul mijlocului de transport 

-NIVEL PENTRU ANUL 
2012- 

Suma in lei pentru fiecare 
grupă de 200 cmc sau 
fracţiune din aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv  

9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 
cm3  şi 2.000 cm3, inclusiv 

20 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 
cm3  şi 2.600 cm3 , inclusiv 

79 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.601 
cm3  şi 3.000 cm3 , inclusiv 

158 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 
3.001 cm3 319 

6. Autobuze, autocare, microbuze            26 
7. Alte autovehicule cu masă totală maximă 
autorizată de pana la 12 tone inclusiv, precum şi 
autoturismele de teren din producţie internă 

33 

8. Tractoare înmatriculate 20 
(5) Pentru ataşe, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste la nivelul 
a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.  

 

2. Impozitul pentru remorci, semiremorci si rulote*): 

 

Capacitatea 

Impozitul  

-Lei- 

a) pana la o tona inclusiv 9 
b) intre 1 si 3 tone inclusiv 32 

c) intre 3 si 5 tone inclusiv 50 

d) peste 5 tone 61 

*)  Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule. 
 
3. Impozitul pentru mijloacele de transport pe apă, prevăzute la art.263, 

alin.7: 

Tip mijloc de transport pe apă 

-NIVEL PENTRU 
ANUL 2012- 

Impozitul  
-Lei- 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
personal 

20 



  

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 53 
3. Bărci cu motor 199 
4. Nave de sport şi agrement 1060 
5. Scutere de apă 199 
6. Remorchere şi împingătoare: X 
a) până la 500 CP inclusiv 530 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 861 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1326 
d) peste 4.000 CP 2121 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 
acesta 

173 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 
inclusiv 

173 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 
până la 3.000 tone, inclusiv 

265 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 464 
 
4. Impozitul pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin. 4, se stabileşte 
conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre. 
5. (1) Impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate 
sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute la art.263, alin.5, se stabileşte 
conform anexei nr.7 la prezenta hotărâre.   
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pentru mijloacele auto, datorat 
pentru întregul an de către persoanele fizice si juridice, pana la data de 31 
martie a anului 2012, se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.5.    Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, se stabileşte astfel: 
 

Suprafaţa terenurilor pentru care se solicită 
certificatul (mp) 

Nivel  pentru anul 2012 
Lei/an 

a) până la 150 6 

b) între 151 mp. şi 250 mp. inclusiv 7 

c) între 251 mp. şi 500 mp. inclusiv 10  

d) între 501 mp. şi 750 mp. inclusiv 12 

e) între 751 mp. şi 1000 mp. inclusiv 14 

f) peste 1000 
14 + 0,01 leu pentru fiecare m.p. 

care depăşeşte 1000 m.p. 
 



  

Art.6.   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări, se stabileşte la 8 
lei/mp afectat. 

Art.7.   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, se stabileşte 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de şantier 

Art.8.   Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 
căsuţe sau rulote ori campinguri, se stabileşte la  2%  din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Art.9.     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru 
amplasarea  corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor, se 
stabileşte la 8 lei/mp. 

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, se stabileşte la 
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru oricare altă 
construcţie decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 şi 10, se 
stabileşte la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente. 

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii, se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 
stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul desfiinţării 
parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei, se modifică 
astfel încât să reflecte porţiunea de construcţie care urmează a fi demolată. 

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii 
de construire, se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizaţiei iniţiale.  

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrãrilor de racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apã, canalizare, gaze, energie electricã, telefonie şi televiziune 
prin cablu, se stabileşte la valoarea de 12 lei/instalaţie. 

Art.15. Taxa pentru emiterea avizului de principiu pentru realizarea lucrarilor 
tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, se stabileşte la valoarea de 12 lei. 

Art.16. Taxa pentru emiterea acordului de spargere pentru realizarea lucrarilor 
tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova se stabileşte la valoarea de 12 lei/instalatie. 

Art.17. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã şi adresã se 
stabileşte la valoarea de 9 lei. 

Art.18. (1) Taxa pentru eliberarea acordurilor de functionare pentru desfasurarea 
unei activitati economice se stabileşte la valoarea de 80 lei/an. 



  

(2)Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei şi se plăteşte anticipat, până la 31 decembrie a anului în curs, 
pentru anul următor. 

Art.19. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  
alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pe fiecare mp. de plan, 
se stabileşte  la 33 lei/mp. de plan. 

Art.20. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza anuala aacestuia, 
se stabileste  la valoarea de 68 lei. 

Art.21. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, clasificată în clasa CAEN 
5610   – „restaurante” şi 5630 -„baruri”, se stabileste in conformitate cu 
art. 268 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu Hotărârea Guvernului nr.956/2009, astfel: 
a)  pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 50 mp, se stabileşte 
taxa de 900 lei; 
b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 mp şi 150 mp, se 
stabileşte taxa de 1.800 lei; 
c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 151 mp si 300 mp, se 
stabileşte taxa de 3.300 lei; 
d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 300 mp, se stabileşte 
taxa de 4.000 lei. 
(2) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea/vizarea autorizaţiei de 

funcţionare. 
Autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi economice se vizează 
anual, până la data de 31 decembrie pentru anul următor. 

Art.22. (1) Taxele pentru folosirea mijloacelor de afişaj, reclamã şi  publicitate se 
stabilesc astfel: 
a) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pe bază de contract 
încheiat între clienţii sau alta formă de înţelegere, este de 3% din valoarea 
contractului, exclusiv taxa pe valoare adăugată. Suma astfel calculată se 
majorează cu 20%, conform art.287 din Legea nr.571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind Codul Fiscal. 
Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverşi clienţi prin afişare 
pe mijloace de transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau 
panouri cu expunere în spaţiul public (străzi, pieţe), au obligaţia să 
calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul local taxa calculată conform lit. 
„a”, indiferent de forma sau denumirea contractului în baza căruia 
realizează venitul. Taxa pentru servicii de reclamă şi servicii se virează 
lunar, în contul bugetului local, până pe data de 10 ale lunii următoare 
celei în care se realizează venitul. 
Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverşi clienţi, prin afişare 
pe  mijloace de transport, clădiri, panouri cu expunere în spaţiul public 
(străzi, pieţe), au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze la bugetul 
local  taxa calculată, conform alineatului a), indiferent de forma sau 



  

denumirea contractului în baza căruia realizează venitul.  Taxa astfel 
calculată se virează în contul bugetului local, până pe data de 10 ale lunii 
următoare celei în care se realizează venitul. 
b) Taxa anuala pentru afişaj, în scop de reclamă şi publicitate pentru 
panourile şi afişele situate în locul în care se derulează o activitate 
economică, se determină prin aplicarea sumei de 27 lei/mp/an sau 
fracţiune de mp, la suprafaţa de reclama a panoului, afişajului sau 
structurii de afişaj. 
c) Taxa anuala pentru afişaj, în scop de reclamă şi publicitate realizată 
prin oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj, se determină prin 
aplicarea sumei de 20 lei/mp/an sau fracţiune de mp, la suprafaţa de 
reclamă a panoului, afişajului sau structurii de afişaj. 
d)  Taxele determinate conform lit. „b” şi „c” se plătesc trimestrial. 
(2) Taxa de publicitate pentru folosirea temporară a domeniului public sau 
privat al municipiului: 

Specificaţie  

Nivel taxă pentru anul 
2012 

(lei/mp supraf. 
reclama/zi) 

 
Modalităţi de 

plată 

a. Taxa de reclama şi publicitate pentru 
expunerea temporara pe domeniul public sau 
privat al municipiului a afişelor de publicitate 

10  anticipat 

b. Taxa de reclamă si publicitate pentru 
contribuabilii care efectuează temporar (până 
la 30 zile) publicitate si reclamă pe domeniul 
public pentru produsele proprii sau în numele 
altora fără contract. 

22 anticipat 

 
(3) Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului 
public si privat al municipiului în scop de reclamă şi publicitate, realizată 
prin panouri, afişaj sau structură de afişaj prevăzute la pct.2.b, se 
stabileşte la 12 lei/mp/zi. 
(4) Orice contribuabil care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă 
şi publicitate, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Direcţia 
Impozite şiTaxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub 
sancţiunile prevăzute de art.294 alin.2 din Codul fiscal. 

Art.23. (1) Impozitul pe spectacole pentru manifestãrile artistice şi distractive de 
videotecã şi discotecã, se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care 
se desfãşoarã spectacolul, dupã cum urmeazã: 
a) în cazul videotecilor =  2 lei/mp/zi.   
b) în cazul discotecilor  = 3 lei/mp/zi.  
(2) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie pentru 
municipiul Craiova (5). 



  

Art.24. Taxa hotelieră pentru şederea în municipiul Craiova datoratã de persoanele 
fizice, în varsta de peste 18 ani, se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra 
valorii totale a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a 
turistului.              

  Taxa astfel calculată se majorează cu 20% conform art.287 din Legea 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul Fiscal. 

Art.25. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică, aşa cum sunt 
definite în Legea nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea 
nr.494/2004, se stabileşte, în funcţie de numărul de zile pentru care 
deţinătorul declară că îl utilizează în scopul obţinerii de venit,  la valoarea 
de 15 lei/zi/utilaj şi se virează la bugetul local, până la sfârşitul lunii 
următoare celei în care s-a realizat venitul.  

Art.26. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, 
cu construcţii provizorii, terase si rulote în care se desfăşoară activităţi 
comerciale, producţie, precum si echipamente pentru parcuri de distracţii, 
diferentiata pe zone de atractie comercială, prevazute în anexa nr.8, se 
stabileşte astfel: 

 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2012  
lei/mp/lună 

Zona 0 9 
Zona 1 8 
Zonele 2 şi 3 7 

 
Art.27.  Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, 

cu construcţii provizorii în care se desfăşoară activităţi de prestări servicii, 
diferentiata pe zone de atractie comerciala, prevazute in anexa 8, se 
stabileste astfel: 

 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2012  
lei/mp/lună 

Zona 0 4 
Zona 1 3 
Zonele 2 şi 3 2 

 
Art.28.  (1) Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi 

privat, cu tonete stradale, măsuţe, etc. pentru vânzare, expunere, 
diferenţiată pe zone de atracţie comercială, prevazute in anexa nr.8, se 
stabileşte astfel: 



  

      

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2012 
lei/mp/zi 

Zona 0 6 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică 
de 3 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

Art.29.  (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului 
public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru 
comercializarea de carte-presa, prestari de servicii si desfasurarea 
activitatilor de agrement, diferentiata pe zone de atractie comerciala, 
prevazute in anexa nr.8, se stabileşte astfel: 

 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2012 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică 
de 3 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

Art.30.  Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor, aparţinând domeniului 
public şi privat, în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, 
precum si amplasarea de schele pentru efectuarea unor lucrari de 
contructii/reparatii cladiri, diferenţiate pe zone de atracţie comercială, 
prevazute in anexa nr.8, se stabileşte astfel: 

 

 
Zona de atracţie comercială 

Nivel taxă  pentru anul 2012 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

 
Art.31. Sanctiunile prevazute la art.294 alin. (3) si (4) din Legea nr.571/2003, vor 

avea cuantumul prevazut in Hotărârea Guvernului nr.956/2009, astfel: 
 

 Persoane fizice 
(lei) 

Persoane 
juridice 



  

(lei) 
Art.294 alin.(3) Contraventia prevazuta la 
alin.(2)        lit.a) se sanctioneaza cu amenda de 
la……1)lei la……2), iar cea de la lit.b) cu 
amenda de la……3) lei la……4)   

601) 
2402) 
2403) 
6004) 

2401) 
9602) 
9603) 

2.4004) 
Art. 294 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice 
privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea si 
gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 
la……1)lei la la……2) lei 

 
2801) 

1.3602) 

 
1.1001) 
5.4502) 

 

 
CAP. II.  TAXE SPECIALE 
 
Art. 32. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru 
autovehiculele 

cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul „A” si „B” ale 
municipiului Craiova, se stabileşte la următoarele niveluri: 

 
 

Specificaţie 
Nivel taxă pentru 

anul 2012 
(lei/zi/vehicul) 

Perimetrul „A”: 
Bd. Dacia – Bd. 
Decebal - Str. 
Caracal -Str. 
Corneliu Coposu 
– Bd. 1 Mai – Bd. 
Stirbei Voda - Str.  
Brestei - Str. 
Pelendava, din 
care se excepteaza 
perimetrul interior 
B 

Pentru transportarea unor marfuri 
perisabile (carne, peste, produse lactate, 

vin, etc.) si materiale de constructii 
12 

Pentru transportarea altor tipuri de 
mărfuri 

24 

Perimetrul „B”: 
Calea Bucuresti – 
Bd. Carol I – str. 
Aries –str. 

Pentru transportarea unor marfuri 
perisabile (carne, peste, produse lactate, 

vin, etc.) si materiale de constructii 
15 



  

M.Kogalniceanu 
– str. Sf. Dumitru 
– str. Felix 
Aderca – str. 
Madona Dudu – 
str. Ion Maiorescu 
– str. Mihai 
Miteazu – str. 
Unirii 

Pentru transportarea altor tipuri de 
mărfuri 

30 

 
 (2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de 
autovehicule: 

-  autovehicule aparţinând unităţilor bugetare din municipiul Craiova; 
- autovehicule destinate intervenţiilor de orice fel la agenţii economici şi 
instituţiile publice; 
- autovehicule aparţinând unităţilor militare, salvării, unităţilor de pompieri, 
unităţilor de jandarmi, penitenciarelor; 
- autovehiculele folosite în scopul salubrizării; 
- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populaţiei cu butelii de 

aragaz; 
- autovehiculele destinate transportului angajaţilor la locul de muncă şi de la 
locul de muncă; 
- autovehiculele ce efectuează colectarea deşeurilor (de hârtie, de 
provenienţă animală etc.) şi transporturi funerare. 

Art.33. Taxa pentru accesul în Parcul „Nicolae Romanescu” pentru toate tipurile 
de vehicule aşa cum sunt menţionate în H.C.L. nr. 217/2005, se  stabileşte 
la 4,8 lei/mp/zi/vehicul. 

 
CAP. III.  ALTE TAXE LOCALE 
 
Art.34. (1) Taxa pentru folosirea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului 

public al municipiului Craiova, prevăzute în autorizaţiile de construire, 
pentru executarea de căi de acces la spaţiile cu altă destinaţie decât cea de  
locuit, situate în blocurile de locuinţe ori  în alte clădiri, se stabileşte la 
valoarea de 60lei/mp/an. 
(2) Prin cale de acces se înţelege realizarea de: alei, scări, rampe, 
jardiniere şi alte lucrări pentru realizarea de accese la spaţiile cu altă 
destinaţie decât cea de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri 
laterale. 
(3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat 
autorizaţia de construire. 
(4) Taxa se plăteşte anticipat, la eliberarea autorizaţiilor de construire 
pentru întreaga perioadă prevăzută în acestea. 



  

(5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizaţia de construire 
taxa se plăteşte integral, până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an. 
(6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări 
de întârziere, calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în 
termen a obligaţiilor bugetare. 

Art.35. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire, se stabilesc astfel: 

 
Denumirea formularului Nivel pentru 2012 (lei/set) 

a) formulare documentaţie pentru 
obţinerea certificatului  de urbanism 

9 

b) formulare documentaţie pentru 
obţinerea autorizaţiei de construire 

12 

c) formulare documentaţie pentru 
obţinerea autorizaţiei de demolare 

12 

d) formulare documentaţie pentru 
obţinerea avizului Consiliului Judeţean 

7 

e) formulare documentaţie pentru 
obţinerea  fişei tehnice 

2 

 
Art.36. Taxa pentru fiecare aviz obţinut, în numele solicitantului, de structura de 

specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se 
stabileşte la 7 lei. 

Art.37.  Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva 
Primăriei Municipiului Craiova, cu excepţia celor referitoare la drepturile 
salariale, se  stabilesc astfel: 

 Persoane fizice 
lei 

Persoane juridice  
lei 

Format A4 4 5 
Format A3 5 7 
Format A2 6 9 

 
Art.38. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în 

conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001,  se  stabileşte la 1 
leu/coala si/sau filă. 

Art.39. Taxa pentru folosinţa terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, cultivat cu legume şi zarzavaturi, se  stabileşte la 
2,5 lei /mp/an. 

       Art.40. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii având 
destinaţia de garaje se  stabileşte la 1,5 lei/mp/lună. 

Art.41. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii, având 
destinaţia de copertine, se  stabileşte la 1,2 lei/mp/lună. 

Art.42. Taxa pentru folosinţa păşunilor comunale din teritoriul administrativ al 
municipiului Craiova, se  stabileşte  astfel: 



  

 
 Categorie animale Nivel pentru anul 2012 (lei/sezon) 

Bovine şi cabaline adulte 30 
Tineret bovin şi cabalin până la 2 ani 25 
Ovine şi caprine 20 

 
Art.43. Taxa de eliberarea autorizaţiei taxi/vizare anuală, stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2003, se  stabileşte la 
60lei/an. 

Art.44. Taxa pentru folosirea parcărilor aparţinând domeniului public  de către 
autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie, stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se  
stabileşte la 0,36 lei/zi/vehicul. 

Art.45. Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, 
referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public judeţeni, care 
utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 267/2006, se stabileşte la 6 lei/zi/vehicul. 

Art.46. (1) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor, înregistrate în evidenţa 
fiscala a Direcţiei Impozite si  Taxe a Municipiului Craiova, aparţinând 
persoanelor fizice şi/sau juridice, se calculează în lei pe an. Pentru anul 
2012 se stabileşte valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odata cu achitarea taxei 
pentru parcarea curenta a autovehiculelor, se va emite si vinieta pentru 
atestarea platii taxei de parcare care consta într-un timbru autocolant cu 
elemente de identificare ale autoritatii administratiei publice locale si 
informaţii cu privire la plata taxei de catre utilizatorul autovehiculului. 
(2) Taxa se plăteşte anticipat, până la data de 31 martie 2012, după această 
dată, calculându-se majorări de întârziere, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
(3) Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a 
autovehiculelor, instituţiile publice din municipiul Craiova şi persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de scutire asupra impozitului pe 
mijloacele de transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(4) În cazul în care un autovehicul este dobândit în cursul unui an, taxa 
pentru parcarea curentă se datorează de această persoană (fizică sau 
juridică) de la data de întâi a lunii următoare celei în care autovehiculul 
pentru care se datorează această taxă a fost dobândit.  
(5) În cazul unui autovehicul care este înstrăinat de o persoană în cursul 
unui an sau acesta este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de 
specialitate, taxa pentru parcarea curentă încetează să se mai datoreze de 
acea persoană, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care 
autovehiculul pentru care se datora această taxă a fost înstrăinat sau radiat 
din evidenţa fiscală.  



  

(6) Persoanele care deţin două sau mai multe motorete, scutere, 
motociclete şi/sau ataşe ale acestora vor plăti o singură taxă de parcare. 

Art.47. (1) Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, a autovehiculelor aparţinând persoanelor fizice 
şi/sau juridice, altele decât cele prevăzute la art.46, se stabileşte astfel: 
a) 40 lei/an pentru contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice care 
optează pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe întregul an, până la 
data de 31.03.2012; 
b) 1 leu/zi; 
c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alţii 
decât cei prevăzuţi la alin. anterioare. 
(2) Pentru anul 2012, taxarea va fi efectuată tot prin distribuirea de viniete 
de la ghiseele Directiei Impozite si Taxe, de la casele de bilete RAT şi/ 
sau chioscurile de distribuire a presei. 
(3) În cazul autovehiculelor inmatriculate în alte localităţi şi/sau în alte 
state şi aflate în posesia persoanelor fizice şi/ sau juridice care au 
domiciliul/sediul în municipiul Craiova, nivelul taxei pentru parcarea 
curenta pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, se 
datorează şi se plăteşte în condiţiile prezentului articol. 

Art.48. Competenţele de verificare, cuantumul şi  sancţiunile aplicate  persoanelor 
fizice şi juridice care parchează pe domeniul public şi privat al 
municipiului Craiova, fără să-şi procure vinieta de parcare, au fost 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
201/2011.  

Art.49 .Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu 
tramvaie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500 lei. 

Art.50. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane in regim de 
inchiriere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.71/2009, se stabileste la 500 lei. 

Art.51. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim 
contractual , stabilta prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.71/2009, se stabileste la 1.000 lei. 

Art.52. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu 
tractoare cu remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 71/2009, se stabileste la 20.000 lei. 

Art.53. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule 
speciale destinate serviciilor funerare ,aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileşte la 500 lei. 

Art.54. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009: tarif 
initial stabilit conform art. 48 – 52 din prezenta hotarâre. 



  

Art.55. Taxa pentru eliberare copie conforma a  autorizatiei de transport, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009 se 
stabileste  la 500 lei/ vehicul. 

Art.56. Taxa pentru modificarea autorizatiei de transport (date de identificare, 
denumire, sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.71/2009 se stabileste la  50% din tariful initial, 
conform art. 48-52 din prezenta hotărâre. 

Art.57. Taxa pentru prelungirea  autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009 se stabileste la 50% 
din tariful initial, conform art. 48-52 din prezenta hotărâre. 

Art.58. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de 
persoane sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 122/2008, se stabileste la 50 lei.  

Art.59. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al  autorizatiei de transport/ 
autorizatiei de taxi, se stabileste la 4 lei. 

Art.60. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2008, se stabileste la 50 
lei. 

Art.61. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a 
autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionata de schimbarea 
denumirii transportatorului, de inlocuirea persoanei desemnate sau a 
autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2008, se stabileste la 25 lei. 

Art.62.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 122/2008, se 
stabileste la  10 lei. 

Art.63. Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 273/2009, se stabileste la 30 lei. 

Art.64. Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate speciale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 273/2009, se stabileste la 70 lei . 

Art.65.Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public 
local de persoane ocazionat de pierderea , sustragerea sau deteriorarea 
celei eliberate anterior, stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 273/2009, tarif initial, aprobat conform art. 63 
din prezenta hotarare. 

Art.66.Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, 
denumire,sediu) , se stabileşte la 50% din tariful initial, stabilit conform 
art.63 din prezenta hotarare. 

Art.67.Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de 
transport, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 



  

Craiova nr.  273/2009, se stabileşte la 50% din tariful initial, aprobat 
conform art.63 din prezenta hotarare. 

Art.68. (1) Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul 
art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii 
publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu 
există obligația înmatriculării, astfel: 
1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autoscreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleți pentru sapat sanțuri, excavator cu rotor pentru 
sapat sanțuri sau excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat; 
8. freză rutieră; 
9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
10. instalație autopropulsată de sortare-concasare; 
11. macara cu greifer; 
12. macara mobilă pe pneuri; 
13. macara turn autopropulsată; 
14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele: 

a. lucrări de terasamente; 
b. construcția si întreținerea drumurilor; 
c. decopertarea îmbracaminții asfaltice la drumuri; 
d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. înlaturarea zăpezii; 

15. șasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 
18. utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor; 
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
20. vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri; 
21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 
22. vehicul pentru tăiat și compactat deşeuri; 
23. motostivuitor (autostivuitor); 
24. și altele asemenea. 
25. autostivuitor; 
26. combină agricolă pentru recoltat cereale și/ sau furaje; 
27. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc. 
(2) Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau 
juridice la data de 31 decembrie 2011, taxa datorata pentru întregul an 



  

fiscal 2012, se stabilește in cuantum de 34 lei/an pentru fiecare vehicul 
lent și se achită anticipat, pâna cel târziu la data de 31 martie 2012, după 
această dată, datorându-se majorări de întârziere în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
(3) Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2012, taxa se 
datorează începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a 
dobândit vehiculul lent, proporțional cu perioada ramasă până la sfârșitul 
anului fiscal, respectiv se declară și se achită în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data dobândirii. 
(4) În vederea declarării, se va completa de catre fiecare contribuabil 
”Declarația de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule 
lente in cazul contribuabililor persoane fizice și persoane juridice”, 
datorată in temeiul Legii nr. 571/2003 cu modificările și completările 
ulterioare, coroborată cu prezenta hotărâre. 
(5) Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la 
scadere începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc 
înstrainarea, proporțional cu perioada rămasă pâna la sfârsitul anului 
respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul 
compensării cu alte impozite și taxe exigibile la acea dată la cerere sau din 
oficiu, sau al restituirii către contribuabil, la cerere. 
(6) Se exceptează de la plata acestei taxe, contribuabilii care, prin lege, nu 
datorează impozit asupra mijloacelor de transport. 

 
CAP. III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
Art. 69.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la 

bugetul local, aşa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea 
nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul 
Fiscal, iar pentru anul 2012, nivelul acestor taxe este cel prevăzut de 
Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 si se regaseste in anexa nr.9 la 
prezenta hotarare. 

Art.70 . Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2012. 
Art.71. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele 

Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova nr.428/2010, 
republicată. 

Art.72. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia 
Economico–Financiară, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Patrimoniu, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice, Direcţia Juridică, Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Regia Autonomă Termoficare 
Craiova, Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
S.C.”Salubritate Craiova” S.R.L., S.C.”Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., 



  

Administraţia Finanţelor Publice Craiova şi Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru 
serviciile prestate de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru 
anul 2012. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de buget.. 

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         În primul rând vreau să mulţumesc tuturor colegilor şi sunt convins că acest 

punct a fost o dovadă a faptului că nu trebuie să discutăm pe nicăieri despre 
proiectele Craiovei, pe la nici un partid, ci în şedinţa de consiliu. Unanimitate 
înseamnă că noi toţi am avut o opinie comună î interesul Craiovei şi al craiovenilor 
şi am dovedit pe taxele locală că ne putem înţelege, una dintre hotărârile cele mai 
importante care se iau în consiliul local.  La punctul 3 eu am rămas surprins că 
executivul a propus majorarea acestor taxe şi tarife, ar fi trebuit să vină să ne 
explice de ce a solicitat acest lucru, dat fiind faptul că la punctul 2 am avut 
unanimitate în ceea ce priveşte reducerea taxelor şi impozitelor locale, la punctul 3 
cu siguranţă că nici unul dintre colegii prezenţi nu vor fi de acord cu aceste 
majorări. Sunt convins că dacă am fi avut vreun reprezentant al executivului, ne-ar 
fi explicat, motiv pentru care propunerea mea este ca la acest proiect să stabilim 
taxe şi tarife la nivelul anului acesta, 2011, şi în felul acesta să nu mai existe nici o 
discuţie, să avem aceleaşi taxe şi tarife şi pentru anul 2012, să venim în sprijinul şi 
al celor care au activitate de zi cu zi în pieţe şi al craiovenilor, care practic, în 
produsul pe care îl cumpărau, suportau această mărire de taxe. Cred că sunt în 
asentimentul dvs. cu această propunere şi sper să fie susţinută. Vă mulţumesc. 

          Dl. Nedelescu: 
         Îmi pare rău, m-am înscris după dl. Viceprimar, după ştiam ce propune, asta era 
şi propunerea mea. Nu mi se pare normal să creştem taxele pentru că nu am creat 
nişte condiţii aşa de extraordinare ca să creştem taxele. Mă uitam inclusiv la cei din 
Brazdă, la cei care  vând în Târgul de Săptămână, creşteri de 14-15% nu mi se pare 
normal, deci şi eu propun ca taxele să le îngheţăm la nivelul anului 2011.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot amendamentul propus de dl. Viceprimar Dincă şi susţinut de dl. 

Nedelescu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
          Supun la vot proiectul în forma propusă cu amendamentul votat. Cine este 

pentru?    
Art.1.  Se aprobă taxele pentru utilizarea locurilor publice din pieţele şi târgurile 

din municipiul Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



  

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

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

 
Dl. consilier Răducănoiu a părăsit sala.  
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  taxelor pentru oficierea 
căsătoriilor, a taxei pentru divort, precum şi a taxei pentru executarea 
de fotografii şi înregistrări video, pentru anul 2012. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 taxele pentru oficierea casatoriilor, taxa pentru divort, precum şi 

taxa pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2012, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, îşi încetează efectele 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.398/2010 şi 
nr.3/2011. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor vor duce 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 execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011, estimat la nivelul 
trimestrului IV. 

     Dl. Director Mischianu:  
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, la data de 

30.11.2011, conform anexelor nr.1-4 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. 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor 
externe şi interne, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 creditelor externe şi interne, pe anul 2011, 

estimat la nivelul trimestrului IV, conform anexei 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. 

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului 
IV. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 fondurilor  externe nerambursabile, pe anul 

2011, estimat la nivelul trimestrului IV, conform anexelor nr.1şi 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. 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor 
publice şi activităţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe anul 2011, estimat la nivelul trimestrului IV. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, estimat la nivelul 
trimestrului IV, 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. 

 
 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului clinic Municipal de Boli I nfecţioase şi 
Pnenumoftiziologice „Victor Babeş”, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de cultură. 

      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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2011. 

Art.3. 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. 
 
 

           Dl. Marinescu Nicolae: 
          Vreau să fac o precizare ca să sperăm că suntem auziţi şi se ia în consideraţie. 

Este aviz nefavorabil la comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate şi a fost dat 
datorită absenţei reprezentanţilor instituţiilor de sănătate în comisie, care, în mod 
constant, de când au intrat în structura primăriei, nu s-au prezentat niciodată să-şi 
susţină nevoile şi membrii comisiei, în unanimitate, au decis că dacă la şedinţele 
următoare vor continua să facă aşa, nu numai că dăm aviz negativ în comisie, dar şi 
în consiliu vom vota negativ pentru că cei care solicită anumite lucruri consiliului 
local, trebuie să vină să-şi argumenteze şi să-şi susţină lucrurile acestea. Dacă 
dânşii, când depindeau de cine depindeau, nu au avut acest exerciţiu de dialog şi de 
comunicare,  îi invităm frumos să vină şi să înţeleagă că noi nu suntem dictatorii  
comunişti şi îi chemăm nu ştiu ce să le facem, vrem să avem dialog, vrem să 
înţelegem problemele dumnealor, motiv pentru care comisia şi-a propus ca 



  

începând din ianuarie, să meargă în fiecare lună la cel puţin o asemenea unitate ca 
să cunoască lucrurile la faţa locului. Deci este vorba de o procedură pe care în 
unanimitate membrii comisiei au dorit-o un semnal de alarmă şi eu intervin din nou 
acum pentru a-i conştientiza că acesta este un mod de lucru corect  şi că nu este o 
chestie de orgoliu, care este şeful. Şeful nu este nimeni, este poporul român. Noi 
lucrăm toţi pentru lucrul acesta. Îmi cer scuze pentru intervenţie, totuşi, având în 
vedere decizia pe care am luat-o de a vota pentru simplul fapt că nu vine nimeni 
din conducere să-şi susţină amendamentele că vom vota negativ, dorim ca dânşii să 
ştie şi public că, dacă nu se rezolvă problemele lor, uneori asta va fi şi din cauza 
unei atitudini refractare, pe care nu o înţelegem.  

          Dl. Preşedinte: 
         Foarte bună intervenţia. Dacă ne spuneaţi înainte de vot că sunt directori ai 

unităţilor subordonate consiliului local care ne cer bani, dar nu se prezintă nici 
măcar la discuţii, eu votam împotrivă.   

          Dl. Marinescu Nicolae: 
          Este nefiresc. Eu pentru locuitorii Craiovei vorbesc şi pentru dânşii. Este 

nefiresc ca să-i finanţăm, dar nici măcar să nu-i cunoşti, pe unii dacă îi vezi pe 
stradă, nu ştii cine sunt. Nu este normal.       
 

 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantro pia”, pe anul 2011. 
     Dl. Director Mischianu:  

Aviz nefavorabil la comisia de cultură, acelaşi considerent ca şi la punctul 9. 
         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 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2011, conform anexei care 
face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2011. 

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

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
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, prevăzute în anexele nr.1 - 37 
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, Direcţia Economico – Financiară şi unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat 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 rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Poliţie Locale Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 8.094 mii lei, conform anexei 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 
2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 6.608,00 mii 
lei, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2011. 

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

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de buget. 

          Dl. Cherciu: 
          Aş vrea îniante de a mă referi la fond, să fac câteva precizări. Prima dintre ele se 

referă la faptul că încă din momentul în care am fost desemnat preşedinte al 
comisiei de buget finanţe, în limita bunului simţ am solicitat executivului ca toate 
hotărârile  importante pe linie financiară şi aici mă refer la elaborarea bugetului, 
precum şi la rectificările bugetare, să se facă prin consultarea în prealabil a 
membrilor comisiei de buget finanţe, pentru a evita eventuale neînţelegeri, 
eventuale erori poate de apreciere atâta vreme cât în astfel de hotărâri în 
majoruitatea cazurilor, luam la cunoştinţă poate cu o zi sau două înainte de şedinţa 
de comisie. Din nefericire, aceste solicitări repetate au fost ignorate, există aici 
persoane din aparatul primăriei care pot să certifice  că aşa este. În urmă cu doi ani 
chiar am ameninţat cu demisia din funcţia de preşedinte, dacă nu se va proceda 
cum este şi normal, la această consultare în prealabil. Relativ recent, şi aici mă 
refer la ultima rectificare bugetară care iar a stârnit oarece discuţii, l-am rugat pe dl. 
Director al direcţiei economice, să transmită d-lui primar disponibilitatea mea şi a 
întregii comisii să ne întâlnim cu dânsul  în orice moment, la orice oră din zi şi din 
noapte.  Nu vreau să-mi imaginez eventual reacţia pe care dânsul a avut-o la adresa 
mea în momentul când dl. Director i-a  transmis această solicitare. Îmi pare rău că 
dl. Director poate a fost pus într-o postură cumva incomodă să fie purtător de 
mesaj, însă tocmai pentru spiritul ăsta constructiv în care  dorim să colaborăm, am 
făcut această solicitare în mod repetat, ignorată şi atunci, ignorată din păcate şi 
astăzi. 

          Al doilea lucru pe care vreau să îl spun este faptul că în opinia mea, şi cred că a 
multora, mai ales în perioade de criză, un  bun gospodar face mult cu bani puţini. A 
face puţin cu bani mulţi, cred că poate mai oricine. Acesta este motivul pentru care 
am socotit de această dată că trebuie să fim foarte riguroşi în estimarea veniturilor 
propuse în prezenta rectificare bugetară. Am făcut un calcul foarte precis solicitând 
situaţia încasării acestor taxe şi impozite în data de 19 decembrie, moment în care 
faţă de prevederea bugetară se înregistra o diminuare de aproximativ 1.100.000. 
Socotind numărul de zile lucrătoare din data de la care am avut ultima situaţie până 



  

la sfârşitul anului şi folosindu-ne de media anuală a anului precedent, am făcut o 
estimare realistă, nu pur şi simplu scoasă din burtă, că putem spera ca  media pe 
aceste zile lucrătoare să fie undeva în jurul sumei de 320 mii lei zilnic, sau 3 
miliarde 200 milioane ceea ce produce că veniturile la sfârşitul anului, deci pe data 
de 30 decembrie, pentru că 31 va fi zi nelucrătoare, vor putea faţă de data de 19 să 
fie undeva superioare la 2 milioane 300 mii minus nerealizarea de la 19 conduce că 
ne putem permite în mod realist o majorarea a veniturilor nu cu suma de 5 milioane 
367 mii lei, ci cu suma de 1,2 milioane. În aceste condiţii, evident, ar trebui să 
socotim care sunt cheltuielile la care trebuie să renunţăm. În această perioadă de 
criză este greu să faci o ordine de priorităţi. Pe de altă parte însă, ne-am uitat 
inclusiv în prevederile bugetare de la începutul anului şi am constatat că sunt 
fonduri pe care personal mi-e foarte greu să înţeleg, care au fost foarte bine 
cunoscute de la momentul alocării şi, cu toate acestea, atenţie, acele alocări la 
momentul elaborării şi rectificările din timpul anului, au avut de fiecare dată avizul 
direcţiei de specialitate, inclusiv al celor care conduc acele departamente. Ori, cum 
este posibil la începutul anului să fii de acord cu o sumă, şi să te trezeşti în luna a 
zecea sau a unsprezecea că nu-ţi mai ajung banii. Să-mi fie cu iertare, ăsta nu este 
manager sau administrator care cheltuie pe principiul hai să cheltuim cât există şi 
după aceea vedem noi ce facem. Dacă cineva îmi demonstrează că undeva o 
autoritate publică din Europa civilizată procedează în acest mod, daţi-mi voie să 
am dreptul să-l contrazic. Atunci o iau pe rând. Ni se propunea în virtutea acestor 
cifre mai mult decât optimiste că vom încasa încă 5 milioane 367 mii lei în câteva 
zile, ni se propune suplimentarea pentru spaţii verzi cu o sumă de 1 milion 72 mii 
lei. Dacă am fi împotrivă, ni s-ar spune cum s-a spus data trecută, consilierii nu vor 
spaţii verzi în Craiova. Nu, vrem spaţii verzi în Craiova, şi acesta este motivul 
pentru care până acum, până în luna a unsprezecea, am alocat o sumă de 12 
milioane sau 120 miliarde pe care cei care dau comandă în primărie pentru execuţii 
de spaţii verzi sau dl. Director al regiei de profil o cunoştea foarte bine. În aceste 
condiţii, la data de 1 decembrie, fondurile s-au epuizat. Ba mai mult, am zis să nu 
fim drastici şi, într-adevăr, conform notei de fundamentare, am văzut că ăn data de 
08.12. li s-a alocat suma de 1,870 miliarde, sumă pe care o considerăm mai mult 
decât suficientă dacă au reuşit până acum să cheltuie peste 120 miliarde. 
Amendamentul meu propune ca această cheltuială să fie respinsă.  

             O altă cheltuială care ni se propune este suplimentarea cu 300 mii a 
cheltuielilor pentru iluminatul public. Atenţie! S-a mai făcut acest reproş 
consilierilor că suntem împotriva cheltuielilor de investiţii pe parte de iluminat şi 
datorită nouă nu se pot plăti nu ştiu ce rate. Poate mulţi dintre cei care ne privesc 
nu fac foarte clar diferenţa dintre cheltuielile de capital care înseamnă cheltuieli pe 
investiţii şi cheltuielile pe bunuri şi servicii, care înseamnă cheltuieli curente. Nouă 
ni se propune acum să suplimentăm cu 3 miliarde consumul de energie electrică 
pentru că se face trimitere la o notă de fundamentare, deci este foarte expeditiv 
raportul, nota de fundamentare  cine a văzut-O? Habar nu avem, eu personal nu am 
văzut-o, nu a văzut-o niciun alt consilier. Sigur se va spune acum că dacă suntem 
împotrivă, o să lăsăm oraşul în beznă. Nu lăsăm oraşul în beznă. Ştiţi că până acum 



  

s-au cheltuit de la începutul anului 18 milioane 500 mii?  Dacă vreţi în euro sunt 
4,5 milioane de euro. La aceste 4,5 milioane de euro mai apare o suplimentare 
acolo, o mică ciupeală de 3 miliarde. A crescut preţul curentului de la 1 ianuarie şi 
noi nu ştim? Nu noi lăsăm Craiova în beznă, craiovenii vor fi lăsaţi în beznă de 
stilul de management: hai consumaţi şi vom vedea ce facem. Deci propunerea mea 
este nu la această cheltuială. 

          Există o altă suplimentare care la prima vedere pare foarte justificată, şi anume 
suplimentarea la partea de întreţinere, mentenanţă străzi în sumă de 3 milioane 447 
mii lei, sau 34 miliarde. Evident, toţi ne dorim drumuri de calitate în Craiova, 
dorim să circulăm în zone în care nu există gropi în care ne rupem  amortizoarele 
şi, evident, aş zice că da. Da, dar ştiţi cât s-a cheltuit de la începutul anului până în 
acest moment?  Dacă nu, vă spun eu, 9 milioane de euro. Nu 9 milioane de euro 
cheltuite pe reparaţii în acest capitol intră fonduri europene, nu intră. Păi cu 9 
milioane cred că facem şi autostradă în Craiova, dus şi întors. Acesta este motivul 
pentru care, evident, a accepta această sumă, deci o majorare de încă aproape 800 – 
1 milion de euro este mai mult decât exagerat. Suntem însă înţelegători şi atunci 
am făcut propunerea şi am discutat şi cu alţi colegi să păstrăm o sumă de 544 mii la 
acest capitol. În concluzie, îi stau la dispoziţie d-lui Pascu dacă nu au fost notate 
aceste cifre, îl asigur însă că se închide bugetul, deci nu creăm dezechilibre prin 
simpla rectificare a acelor venituri estimate pe taxe şi impozite de la 5,367 
milioane la 1,2 milioane. Pentru că vine finalul de an şi către consiliul local au fost 
înaintate două solicitări cu caracter şi umanitar şi social, socotim necesar să 
răspundem pozitiv şi atunci propun ca un alt amendament suplimentarea 
cheltuielilor cu următoarele sume: 100 mii pentru finalizarea unui lăcaş de cult 
început. Atenţie, ne solicită Mitropolia terminarea unui lăcaş de cult, este vorba de 
biserica din 1 Mai, vis a vis de Casa Armatei, solicitare făcută de către Mitropolia 
Craiova prin paraclisul militar „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.  Nu vă ascund 
că suma solicitată de dânşii este mai mare, însă încercăm să ţinem cont de rigorile 
bugetare şi  propunem numai 100 mii. O altă solicitare este făcută din partea 
Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România, care ne solicită 
o sumă de doar 8000 lei şi la fel, vă propun ca această sumă să fie prevăzută în 
rectificarea bugetară. Vă mulţumesc, acestea au fost amendamentele pe care vi le-
am supus atenţiei. 

          Dl. Director Pascu: 
          Cifrele s-au înţeles şi suntem de acord cu toate propunerile, cu o singură 

observaţie.  Atenţie, noi nu avem Mitropolia ca ordonator de credite şi nu putem 
să-i alocăm această sumă în momentul de faţă. 

          Dl. Cherciu: 
           Este vorba de alocarea unui ajutor.  Dacă nu există norma legală, pentru că, 

într-adevăr, recunosc că nu am cunoştinţele juridice, eventual respectiva sumă n-o 
vom putea aloca, dacă spuneţi asta, şi eventual, va putea fi direcţionată către 
cheltuielile de reparaţii drumuri. Sub rezerva că din punct de vedere legal, nu ar fi 
posibil. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 



  

          Dacă îmi permiteţi, la şedinţele din anul 2010, cel puţin, am avut două sau trei 
lăcaşuri de cult pe care le-am susţinut. Există aceleaşi reguli din punct de vedere 
tehnic. Pe de o parte cererea este făcută de Paraclisul Militar Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe cu toată adresa. Bineînţeles că toate aceste lăcaşuri de cult sunt sub 
umbrela Mitropoliei, dar de fiecare dată îmi aduc aminte că la biserica din Valea 
Roşie în 2010, am făcut un gest asemănător  şi cred că am dat cu mult mai mult, 
aproape 2 miliarde şi jumătate. Din punct de vedere tehnic am găsit soluţia şi 
putem să o găsim şi acum. 

          Dl. Director Pascu: 
          În 2010 îi aveam ordonatori de credite, dar în acest an nu sunt ordonatori de 

credite.  Ordonatorii i-am aprobat la începtutul anului, noi nu-i mai avem acum. Vă 
închipuiţi ca să reluăm hotărârea respectivă, până când vine aprobată, să fac 
deschidere de credite, n-au cum să mai consume banii. Din acest motiv am spus, nu 
sunt pe lista ordonatorilor de credite. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În aceste condiţii, din păcate, la anul când votăm ordonatorii de credite, să-i 

prindem pentru că, cu toţii ne dăm pioşi şi ne facem închinăciuni foarte mari şi sunt 
de acord cu dl. Cherciu, îi lăsăm la reparaţii drumuri şi străzi şi cred că în loc de 
544 o să avem 644, iar pentru şedinţa următoare cred că sunt în asentimentul 
tuturor colegilor, să schimbăm acel proiect de hotărâre cu privire la ordonatori şi să 
introducem şi Mitropolia pentru anul viitor. Având în vedere că în ianuarie sau 
februarie votăm bugetul, în aceeaşi şedinţă o să propunem ca ordonator de credite 
şi Mitropolia  cu toate structurile subordonate. 

          D-ra Predescu: 
          Am un scurt comentariu cu privire la una dintre instituţiile de cultură. Din 

rectificarea de buget se observă că Filarmonica Oltenia practic, renunţă să mai 
primească ceea ce era îndreptăţită, 1 miliard 870 milioane lei, întrucât a realizat 
venituri proprii şi înţelege să îşi folosească aceste venituri proprii pentru nevoile 
curente şi pentru nevoile de investiţii. Două chestiuni: o problemă de principiu, 
având în vedere că managementul acestei instituţii este bun şi că se încearcă 
obţinerea de venituri proprii pentru a se putea achiziţiona instrumente de care au 
neapărată nevoie, rugămintea este ca pe parcurs să nu se mai procedeze ca anul 
trecut şi să se ia din aceste resurse pe care le fac din venituri proprii, şi este un 
exemplu care poate fi urmat şi de celelalte instituţii de cultură. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Acest subiect l-am discutat cu dl. Magla la comisia de buget finanţe, nu am luat 

din fondurile realizate de dânşii, ci din banii necheltuiţi pe acest an. Într-adevăr 
este un management de excepţie, îl apreciem cu toţii. Legat de  ceea ce urmează în 
anul 2012, vreau să vă spun că în următoarele două luni de zile vom vota bugetul şi 
cred că fiecare instituţie, inclusiv Filarmonica, fiind instituţie de cultură să-şi 
întocmească un buget în care să prevadă şi investiţii şi cu banii  noştri şi cu ceea ce 
vom realiza în anul viitor, vor putea să susţină investiţii în instrumente, că aşa 
trebuie să spunem, având în vedere că avem o clădire care nu mai necesită alte 
investiţii, ci doar în instrumente. 



  

          Dl. Gîdăr: 
          S-a făcut o rectificare bugetară în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ, din 

fericire apare o suplimentare a acestor bugete pe capitol de bunuri şi servicii. Noi, 
împreună cu dl. Viceprimar, am avut o şedinţă pe la mijlocul lunii noiembrie cu 
toţi conducătorii unităţilor de  învăţământ din municipiu. Am centralizat solicitările 
dumnealor şi am considerat că este bine să ţinem cont de ceea ce ne-au solicitat, 
astfel încât vă fac ca un amendament, repartizarea acestor sume către unităţile de 
învăţământ. Dau citire listei, sunt 40 de unităţi de învăţământ care au avut 
solicitări: Colegiul Naţional Carol I – 40 mii lei, Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti - 
40 mii lei, Colegiul Naţional Nicolae Titulescu - 40 mii lei,Colegiul naţional Ştefan 
Velovan - 40 mii lei, Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu – 250 mii lei, 
Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu – 180 mii lei, Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentară – 95 mii lei,  Colegiul Tehnic Energetic – 50 mii lei, Grădiniţa Nicolae 
Romanescu – 27 mii lei, Grădiniţa cu program Prelungit Pinochio - 40 mii lei, 
Grădiniţa nr. 22 Sfânta Ana – 9 mii lei,  Grădiniţa nr. 23 – 9 mii lei, Grădiniţa nr. 
24 – 10 mii lei, Grădiniţa nr. 31 – 20 mii lei, Grădiniţa nr. 37 - 40 mii lei, Grădiniţa 
nr. 2 Ion Creangă – 37 mii lei,  Grădiniţa nr. 45 – 17 mii lei, Grădiniţa cu program 
prelungit Sfânta Lucia nr. 50 -  35 mii lei, Grădiniţa nr. 51 – 5 mii lei, Grădiniţa nr. 
52 – 60 mii lei,  Grupul Şcolar Charles Laugier – 80 mii lei, Grupul Şcolar Traian 
Demetrescu – 60 mii lei, Grupul Şcolar Transporturi Auto – 20 mii lei, Grupul 
Şcolar Transporturi Auto pentru finanţarea proiectului – 800 mii lei, Liceul cu 
program sportiv Petrache Trişcu -  130 mii lei, Liceul de artă Marin Sorescu – 44 
mii lei, Liceul Teoretic Adventist – 15 mii lei, Şcoala nr. 12 Decebal – 15 mii, 
Şcoala nr. 13 – 6 mii lei, Şcoala nr. 16 -  20 mii lei, Şcoala nr. 18 – 3 mii, Şcoala 
nr. 19 – 50 mii lei, Şcoala nr. 24 -  30 mii lei, Şcoala nr. 32 – 35 mii lei, Şcoala nr. 
33 – 30 mii lei,  Şcoala nr. 36 – 50 mii lei,  Şcoala nr. 37 – 15 mii lei, şcoala nr. 39 
– 20 mii lei, Seminarul Teologic ortodox – 30 mii lei. Este suma propusă spre 
rectificare de către executiv şi anume  196 mii 700 lei. Am mai putea să spunem că 
o să revin cu solicitarea veche pe care am făcut-o de a găsi un criteriu pentru a 
putea să repartizăm bugetele de cheltuieli curente ale unităţilor de învăţământ, în 
funcţie de nişte criterii, în funcţie de performanţe şi de numărul de elevi, mai ales 
în aceste condiţii în care Legea nr. 284 s-a amânat şi punerea ei în aplicare până la 
1 septembrie 2012. O să vă înmânez, dl. Director, şi în scris aceste repartizări. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În primul rând, la final de an aş vrea să le mulţumesc d-lor profesori pentru 

faptul că au grijă de copiii noştri. Trebuie să spun cu mândrie că încet încet şi 
fetiţele mele vor ajunge la şcoală, iar în ceea ce priveşte aceste sume alocate de 
aproape 20 miliarde, au drept scop asigurarea unor condiţii cât se poate de bune, de 
normale şi fireşti pentru instituţiile de învăţământ. M-am uitat şi eu pe ceea ce au 
solicitat fiecare liceu, şi şcoală generală şi grădiniţă. Banii aceştiaîn principal merg 
la plata utilităţilor şi a diferenţelor pe care le au pentru bunuri şi servicii, în speţă 
pentru confortul de zi cu zi al copiilor noştri şi al profesorilor noştri, pentru că 
fiecare dintre noi la un moment dat a fost elev sau student. 

          Dl. Preşedinte: 



  

          Dacă nu mai sunt discuţii, o să propun să votăm cele două amendamente, primul 
amendament propus de dl. Cherciu. 

          Dl. Director Mischianu: 
          V-aş ruga să aveţi în vedere şi prevederile art. 93 din regulamentul de organizare 
şi funcţionare care statuează că amendamentele se supun dezbaterii în comisii. La 
momentul acesta nu ştiu dacă executivul, în ceea ce priveşte Direcţia economică, 
poate face tehnic aceste modificări, dacă sunt votate amendamentele dvs.   

          Dl. Director Pascu: 
          Noi le vom prelua aşa cum au fost făcute, încercăm cât mai repede posibil ca să 

putem depune bugetul în finanţe.  
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cu privire la aceste amendamente, s-au discutat la comisia buget finanţe unde s-

a spus că se vor face modificările pe ceea ce înseamnă veniturile şi pe ceea ce 
înseamnă cheltuieli. Vis a vis de cifrele propuse de executiv, mare parte din ele au 
fost menţinute, altele au fost retrase, deci nu trebuie o altă documentaţie, iar cu 
privire la modalitatea în care s-a desfăşurat această activitate astăzi, acelaşi lucru s-
a întâmplat şi în luna octombrie când s-a venit cu propuneri în plen, chiar şi peste 
ceea ce s-a discutat la comisie, s-au discutat şi alte propuneri la comisii, dar văd că 
astăzi nu se mai reiterează,  motiv pentru care din punct de vedere tehnic  nu e nici 
un fel de problemă, iar dacă aţi ridicat acest aspect, i-aş ruga pe toţi domnii 
directori de şcoli  să depună diligenţele şi să vină la dl. Director Pascu pentru că pe 
acest capitol nu există nici o modificare faţă de executiv, deci e aceeaşi valoare, 
doar că există acum o repartiţie clară şi foarte judicioasă pentru a-şi face 
modificările în buget şi pentru a merge cu ele la trezorerie tocmai în ideea de a 
mişca lucrurile mai repede, dar repet, la învăţămâbnt nu este nici un fel de 
problemă, în sensul că nu s-a modificat nimic din punct de vedere al cifrelor. La 
acest capitol există amendament în sensul că aceste sume de bani să le stabilim în 
mod clar la ce instituţii de învăţământ merg. Rămâne aceeaşi sumă cu 
amendamentul că  el trebuie repartizat în consiliul local şi se face această repartiţie, 
poate dl. Director a fost speriat de cât a putut să citească dl. Gîdăr. Este o repartiţie, 
deja i-a înmânat-o în scris, nu este nici un fel de problemă, oricum instituţiile de 
învăţământ urmau să vină pentru a-şi prezenta bugetul. 

           Dl. Gîdăr:     
           A completat dl. Viceprimar ceea ce era de spus. Tehnic se poate face. Aşa cum 

noi am discutat în comisia de buget finanţe suma în totalitatea sa, iar în momentul 
acela nici executivul nu avea clar cum s-au repartizat sumele, nu cred că avem de 
ce să avem vreo problemă, mai ales că o mare parte din aceşti bani, nu sunt bani 
care vor fi cheltuiţi acum, sunt facturi emise pe ei, ce lucrări executate şi mai ales 
utilităţi care trebuie achitate. 

          Dl. Preşedinte: 
        Supun la vot amendamentul d-lui Cherciu. Cine este pentru? Votat cu 

unanimitate de voturi. 
          Supun la vot amendamentul d-lui Gîdăr. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 

de voturi. 



  

          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentele propuse. 
Cine este pentru?                                                    
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2011, după cum urmează: venituri în sumă 
de 498.428 mii lei şi cheltuieli în sumă de 499.998 mii lei, conform 
anexelor nr.1-12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

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

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Director Pascu: 
          Trebuie preluate toate modificările, inclusiv Sport Club Municipal şi toate 

modificările care au fost propuse atât la bugetul nostru, cât şi la bugetul de 
învăţământ.  

          Dl. Cherciu: 
          Vroiam eu să propun ca amendament ceea ce spunea dl. Pascu, deci preluarea în 

bugetul consolidat a modificărilor de la punctul 14, respectiv punctul 3 suplimentar 
de peste ordinea de zi. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 

voturi.    
          Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul votat. Cine 

este pentru? 
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. 

 
 



  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de 
burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, în anul şcolar 2011-2012. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2011-2012, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

- 182 burse de performanţă, reprezentând 0,5 % din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 
100 lei; 
- 362 burse de merit, reprezentând 1 % din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 75 
lei; 
- 543 burse de studio, reprezentând 1,5% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 55 
lei; 
- 950 burse sociale, reprezentând 2 % din numărul elevilor înscrişi la cursurile 
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 20 lei 
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 40 lei pentru elevii din 
învăţământul liceal. 

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul 
elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc anual criterii specifice 
de acordare a burselor şcolare, cu respectarea prevederilor legale în 
materie. 

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

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

 
 

17. 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 ianuarie 
2012. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 IANUARIE 
2012, 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 decembrie 
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. 

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de 
obiective, a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi a criteriile de participare, în vederea 
organizării concursului la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” 
Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 



  

          Având în vedere că este vorba de instituţiile de cultură, eu îl propun pe 
preşedintele comisiei de cultură, dl. Nicolae Marinescu, pentru a face parte din 
această comisie de cultură. 

          Dl. Preşedinte: 
          Având în vedere că trebuie să votăm şi să facem buletinele de vot, putem să 

discutăm şi punctele 19 şi 20, timp în care se vor face buletinele de vot, apoi 
revenim. Trebuie propuneri şi pentru membri şi pentru supleanţi. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Înţeleg că pentru membru este un singur consilier, mai trebuie să propunem 

pentru comisia de contestaţii şi supleant. Eu tot din comisia de cultură aş propune, 
mă uit la colegii de la PSD, la cei de la PNL. Îi susţinem.  

          D-ra Predescu: 
          Din partea PSD, Dan Magla. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Pentru supleant – dl. Badea.  
          Dl. Badea: 
          Mulţumim, dar vă acord dvs. posibilitatea să numiţi de la PDL. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Atunci propun pe dl. Gîdăr. 
          Dl. Preşedinte: 
          Executivul a notat propunerile, se vor face buletinele apoi se va trece la vot prin 

vot secret. 
          S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 

buletinelor de vot, s-a dat citire procesului-verbal de validare al comisiei. 
          Dl. Ţui: 
         Proces-verbal încheiat azi, 22.12.2011 cu ocazia votării componenţei comisiei 

pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Teatrul pentru 
copii şi Tineret „Colibri” . Comisia de validare, întrunită în plenul său, a validat 
următoarele rezultate cu următorul rezultat: 

        Comisia de concurs: Emil Boroghină – 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 
Nicolae Boiangiu - 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă , Nicolae Marinescu - 26 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă . Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor : - 
Gabrile Coşoveanu - 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă , Dan Lupescu - 26 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă , Dan Magla - 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă . 
Membri supleanţi: Lucian Irimescu - 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă , Mircea 
Cornişteanu - 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Alexandru Gîdăr - 26 voturi 
pentru, 0 voturi 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 aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management şi caietul de obiective la Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.2. Se aprobă comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor în 
componenţa prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management 
la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, prevăzute în anexa 
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru 
Copii şi Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Albăstroiu: 
          Fiind vorba de aprobarea comisiilor de evaluare, eu aş propune ca din aceste 

comisii să facă parte în primul rând consilierul care este trimis de consiliul local în 
consiliul de administraţie al instituţiei respective. El cunoaşte foarte bine situaţia 
din instituţia respectivă şi este la zi cu tot ce se întâmplă acolo.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În virtutea celor propuse, îl propun pe dl. Albăstroiu la Ansamblul Maria 

Tănase. La Filarmonică pe d-ra Predescu şi la Teatrul Liric pe dl. Mincu. 
          D-ra Predescu: 
          Sunt decât trei instituţii care au conducere după noua procedură pe post. 

Filarmonica, Maria Tănase şi Casa de cultură Traian Demetrescu. Deci cea de-a 
treia este Traian Demetrescu. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Pentru membri supleanţi propun pe dl. Cherciu la Filarmonică, pe dl. Mărgărit la 

Maria Tănase şi pe dl. Gîdăr la Casa de Cultură Traian Demetrescu. 
         S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 

buletinelor de vot, s-a dat citire procesului-verbal de validare al comisiei. 
             Dl. Ţui: 
             Proces-verbal încheiat azi, 22.12.2011, cu ocazia votării componenţei comisiei 

de evaluare a managementului Filarmonicii „Oltenia ”. Comisia de validare, 
întrunită în plenul său, a validat următoarele rezultate: membri titulari : Dan 
Ionescu -26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă , Maria margareta Barbărasă - 26 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă , Bianca Predescu - 26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă . Membri supleanţi: Emil Boroghină - 26 voturi pentru, 0 voturi 



  

împotrivă , Alina Ciucă - 26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă , Dan Cherciu - 26 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă. Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.  

             Proces-verbal încheiat azi, 22.12.2011, cu ocazia votării componenţei comisiei 
de evaluare a managementului Ansamblului Maria T ănase. Comisia de validare, 
întrunită în plenul său, a validat următoarele rezultate: membri titulari:Bălosu 
Cornel -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Lupescu Dan -  26 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă, Albăstroiu Gheorghe -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă. 
Membri supleanţi – Irimescu Lucian -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 
Dumitru Nicolae -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Mărgărit Dorin -  26 voturi 
pentru, 0 voturi împotrivă. Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 

             Proces-verbal încheiat azi, 22.12.2011, cu ocazia votării componenţei comisiei 
de evaluare a managementului Casei de Cultură Traian Demetrescu. Comisia de 
validare, întrunită în plenul său, a validat următoarele rezultate: membri titulari: 
Octavian Podeanu -   26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Gabriel Bratu -  26 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Lucian Mincu -  26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă. Membri supleanţi: Nicolae Boiangiu -  26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, Ilarion Ştefănescu -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Alexandru 
Gîdăr -  26 voturi pentru, 0 voturi 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 aprobă comisiile de evaluare a managementului la  instituţiile publice de 
cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, după cum 
urmează: 

- pentru Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova -  în componenţa 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- pentru Filarmonica „Oltenia” Craiova – în componenţa prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- pentru Casa de Cultura „Traian Demetrescu” –în componenţa 
prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Casa 
de Cultura „Traian Demetrescu” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
administratorilor de la S.C. Salubritate Craiova S.R.L şi S.C. Pieţe şi 
Târguri S.R.L. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 



  

           Dl. Viceprimar Dincă: 
          Sunt 5 posturi, noi propunem 3 şi aşteptăm pe ceilalţi colegi să propună 2. La 

Salubritate pentru comisie: dl. Albăstroiu, dl. Radu Marin şi d-na Gheorghe Ana, 
iar pentru comisia de contestaţii Giurgiu sabin, Marinescu Dorel şi Ştefănescu. 

          D-ra Predescu: 
          Dl. Nedelescu la comisie şi la comisia de contestaţii pe dl. Magla. 
          Dl. Badea: 
          Pentru comisie pe dl. Mincu şi pentru comisia de contestaţii pe dl. Ştefârţă. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          La S.C. Pieţe şi Târguri – dl. Vasile, dl. Cherciu şi dl. Ştefănescui. La comisia 

de contestaţii – dl. Ţui, dl. Ursu şi d-na Gheorghe Ana. 
          D-ra Predescu: 
          Dl. Boboc şi la contestaţii ca membru pe dl. Lupulescu. 
          Dl. Ştefârţă: 
          Membru – dl. Mincu, şi membru la comisia de contestaţii dl. Badea. 
         S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 

buletinelor de vot, s-a dat citire procesului-verbal de validare al comisiei. 
             Dl. Ţui: 
             Proces-verbal încheiat azi, 122.12.2011 cu ocazia votării membrilor comisiilor 

de evaluare a administratorilor de la societăţile comerciale subordonate Consiliului 
Local Municipal. Comisia de validare, întrunită în plenul său, a validat următoarele 
rezultate: pt. S.C. Salubritate SRL Craiova – comisia de evaluare – Albăstroiu 
Gheorghe -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Radu marin -  26 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă, Gheorghe Ana -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Nedelescu 
Gheroghe -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Mincu Lucian -  26 voturi pentru, 
0 voturi împotrivă. Pentru comisia de contestaţii. - Petrişir Sabin Giurgiu -  26 
voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Dorel Marinescu -  26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, Iulian Ştefănescu -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Dan Magla -  
26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Emilian Ştefârţă -  26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Semnează 
membrii comisiei de validare. 

          Proces-verbal încheiat azi, 122.12.2011 cu ocazia votării membrilor comisiilor 
de evaluare a administratorilor de la societăţile comerciale subordonate Consiliului 
Local Municipal. Comisia de validare, întrunită în plenul său, a validat următoarele 
rezultate: SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL  : Comisia de evaluare – Marian 
Vasile -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Dan Cherciu -  26 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă, Iulian Ştefănescu -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Virgil 
Boboc -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Lucian Mincu -  26 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă. Comisia de contestaţii: Ţui Niuri -  26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, Ursu Constantin – V, Gheorghe Ana -  26 voturi pentru, 0 voturi 
împotrivă, Lupulescu Ion -  26 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, Badea Pavel -  26 
voturi pentru, 0 voturi 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 aprobă comisiile de evaluare a administratorilor, de  la S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. şi  S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în componenţa 
prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pentru anul 2012. 

          Dl. Marinescu Dorel: 
         După discuţiile purtate cu colegii am constatat că în ceea ce priveşte propunerea 

de ocupare,  sunt totuşi cam multe propuneri pentru funcţiile de conducere. Solicit 
să fie reanalizată situaţia şi propunerea făcută. Un pic mai altfel având în vedere şi 
situaţia de criză. 

          Dl. Giurgiu : 
     Ţinând cont de ce s-a întâmplat ieri la comisii, consider că sunt rpea mulţi şefi şi 
eu zic să nu se mai facă nici o propunere.  
       Dl. Preşedinte: 
      Eu sunt în asentimentul dvs., cu atât mai mult cu cât ni se cer cinci funcţii de 
conducere atâta timp cât la comisiile de specialitate ale consiliului local, şefi de 
servicii, directori din primărie nu binevoiesc să participe. Nu de puţine ori am auzit 
aici colegi consilieri locali care au făcut afirmaţii de genul că şefi şi mai puţin şefi 
din Primăria Craiova au fost văzuţi prin Mercur sau prin mall-uri din Bucureşti sau 
Vâlcea în timpul programului, şi eu sunt împotriva înfiinţării. Înţeleg că totuşi în 
primărie se rezolvă toate treburile şi le rămâne şi foarte mult timp liber, deci nu 
înţelegem necesitatea creării unor noi funcţii de conducere. 
     Dl. director Mischianu: 
     V-am prezentat în cadrul comisiilor de specialitate îndreptarea erorii materiale 
strecurată la numărul de funcţii publice ocupate la 31.12.2011. Cifra 7 era inserată, 
corect este cifra 6 şi în acelaşi timp v-aş ruga să aveţi în vedere prevederile art. 22 
din Legea funcţionarului public nr. 188/1999 care sancţionează lipsa acestui plan 
cu suspendarea oricărui concurs, nu este vorba despre funcţii de conducere. Este o 
condiţie pe care a impus-o legiuitorul pentru aprobarea unui astfel de plan. Planul 
trebuie aprobat în forma actuală. Numărul de funcţii publice de conducere şi 
execuţie este dat de lege.  
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Cred că s-a înţeles foarte corect, consiliul local astăzi spune stop oricărei funcţii 
publice. Asta este sancţiunea pe care nu o dă legea, o dă consiliul local astăzi. Este 



  

suficient câte funcţii de conducere avem, sunt suficienţi câţi funcţionari avem şi, 
drept urmare, noi spunem stop. Asta este discuţia. 
     Dl. Boboc: 
     Am mai discutat o dată această problemă şi mi se pare că s-a spus atunci că 
chiar dacă îl aprobăm, chiar dacă nu-l aprobăm, acest plan funcţionează şi atunci 
mă întreb şi eu de ce discutăm sau de ce îl aprobăm. Dar eu vreau să fac 
următoarea precizare. Eu nu ştiu dacă avem noi acum date suficiente prin care să 
spunem că sunt funcţii suficiente, sunt prea multe sau sunt prea puţine. Eu aş 
propune că dacă vrem să facem acest lucru, să facem o analiză. Adică nu ne 
pronunţăm aşa că vrem noi azi să nu mai fie doi directori, sau cinci, sau şase. Noi, 
consiliul local, ca să putem să existăm, să putem să fim performanţi, ne trebuie un 
aparat executiv care să fie format dintr-un director, din cinci, din trei, din patru. Eu, 
personal, nu am o concluzie la ora actuală că cei care sunt, sunt prea mulţi sau sunt 
prea puţini, dar aveam această posibilitate şi legea ne permite să putem să analizăm 
şi să putem să găsim o soluţie că, poate, ceea ce se prezintă aici este prea mult sau 
prea puţin. De ce să ne grăbim până nu avem nişte concluzii şi o analiză pertinentă 
cu privire la oportunitatea sau neoportunitatea acestui proiect. Tragem iarăşi o 
concluzie că nu vrem sau vrem, sau vrem să dăm iar afară, cineva ne dă posturi şi 
noi  nu le primim în condiţiile de austeritate şi care se întâmplă la ora actuală. 
Repet, este posibil ca acest plan să fie greşit, dar eu nu am datele necesare şi cred 
că şi colegii mei, să mă pronunţ până când nu facem o analiză şi eu propun să 
facem această analiză. 
     Dl. viceprimar Dincă: 
     Facem o analiză scurtă acum pe cifre. Am votat noi toţi şi nu mai trebuie să 
analizăm, dacă cineva nu-şi mai aduce aminte o să fac efortul să iau documentul 
din birou, am votat organigrama acum aproximativ nouă luni de zile în care am 
prevăzut, pe lângă ce avem astăzi în organigramă, încă zece posturi pe care ni le 
permite legea şi noi le-am aprobat, pentru fonduri europene. Nu avem nici un 
angajat. Pe fonduri europene, unde în comisia de buget finanţe dl. Boboc a avut o 
observaţie pertinentă de ce nu se absorb banii. Este o analiză pe cifre. S-au pierdut 
aproape 5 milioane de euro, n-au fost absorbiţi anul acesta, zece posturi care puteau 
fi finanţate din bani europeni pe acele proiecte nu s-au ocupat, ne lăudăm că 
suntem în urmă cu pasajul suprateran şi facem din acest lucru o virtute, ne lăudăm 
că suntem în întârziere cu sala Polivalentă şi facem din aceasta o virtute şi trebuie 
să fim lăudaţi, ne lăudăm că suntem în întârziere cu licitaţiile pentru că avem 
diverse alte probleme la pasajul subteran şi la străzi, nu angajăm oameni pe bani 
europeni şi vrem să angajăm pe banii noştri, aşa cum a spus şi dl. Cherciu. Nu 
trebuie să facă nici un cetăţean al Craiovei efort să cheltuiască bani pe consum, mai 
greu este pe investiţii. Este o analiză simplă şi pertinentă pe cifre. Nouă luni de zile 
zece posturi libere, bani plătiţi din fonduri europene şi nimeni nu vrea să explice de 
ce. Mai vrem încă un număr de posturi suplimentar? De ce? Nu ne spune nimeni, ni 
se spune să facem noi o analiză să vedem dacă sunt necesare sau nu aceste posturi. 
Cred că din raport trebuia să ni se spună, mai angajăm sau nu aceşti oameni pentru 
că. Analiza trebuia făcută invers. Avem toată disponibilitatea, cred că am stat în 



  

această şedinţă, consilierii de la urbanism fără excepţie şi fără diferenţă de partid, 
au stat cinci ore ieri, singuri şi au analizat fiecare proiect şi mai multă 
disponibilitate de atât cred că nu există. Nu poate fi în nici un fel pusă la îndoială, 
iar lipsa acestui plan nu împiedică cu nimic ocuparea posturilor existente în 
organigramă. Am făcut promovări pe post şi acum trei luni, şi acum patru luni, şi 
acum cinci luni, eu le-am făcut cu avizul ANFP-ului, nu a fost absolut nici un fel 
de problemă. În acest context eu cred că ar trebui să votăm şi fiecare să ne 
exprimăm punctul de vedere. Vă mulţumesc. 
     Dl. director Mischianu: 
     Avizul ANFP-ului este condiţionat de acest plan de ocupare. Nimeni nu 
angajează peste organigramă şi peste statul de funcţii aprobat de consiliul local, dar 
în momentul în care se solicită ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante, 
se solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici care poate suspenda 
orice concurs dacă nu există planul aprobat.  
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Eu am o întrebare ca să votez mai luminat. Eu am înţeles din ce a spus dl. 
Mischianu, că aceste posturi decurg din lege. Legea spune că trebuie să fie aceste 
posturi. Dacă legea spune că aceste posturi trebuie să fie, noi ce votăm? Suntem 
obligaţi să angajăm sau nu, asta am vrut să întreb.  
     Dl. Preşedinte: 
     Legea spune că dacă vrem să angajăm trebuie să avem planul, dar noi nu vrem 
să angajăm.  Vreau să fac şi eu o precizare. Dacă toată lumea doreşte să facă o 
analiză, şi dorim să facem o analiză să vedem dacă mai avem sau nu nevoie de 
posturi în primărie, eu v-aş propune o analiză foarte simplă acum toţi, în excursie 
organizată la magazinul Mercur să vedem câţi angajaţi ai primăriei îl caută pe Moş 
Crăciun. Asta ca spirit de glumă. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu 3 voturi pentru, 
19 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.                     
 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a 

gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 
     Dl. Director Mischianu:  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
Dl. Viceprimar Dincă: 
Se constată încă o dată că un singur om nu poate să facă tot pentru Craiova, se 

întoarce tot la consiliul local să îi mai dea o şansă. Cu siguranţă că o să-I mai dăm 
o şansă. Am văzut în presă faptul că altcineva a greşit pentru că nu s-a luat licenţa. 
Vreau să vă spun că actualul executive a semnat contractul de delegare şi l-a 
înaintat. Din păcate reprezentantul executivului a plecat, a spus că nu-l interesează 
această şedinţă. Este semnătura Domniei sale. Nu poţi să nu-ţi asumi 
responsabilitatea şi să arunci vina pe alţii când semnezi acest document, contractul 
de delegare. Dacă în cuprinsul lui existau probleme, trebuia să vină cum vine astăzi 
în faţa Consiliului Local. Timp de trei luni de zile acest document a stat la agenţia 



  

care emite această autorizaţie. Nu a existat nici o diligenţă din partea executivului 
pentru a constata eventualele lipsuri. Astăzi avem din nou un proiect de acest tip 
să-l votăm, îl vom vota şi în măsura în care nu vor exista diligenţe din partea 
executivului pentru a se lua licenţa, nici de această dată nu va fi luată licenţa. Şi 
din nou se va spune că este de vină consiliul local că a votat în nu ştiu ce fel. Eu 
sunt convins că dă bne tot timpul să arunci vina pe altcineva şi niciodată să nu-ţi 
asumi responsabilitatea. Un an şi şase luni alături de dvs. M-am asumat 
responsabilitatea, ne-am asumat responsabilitatea. Repet, termen de trei luni au stat 
aceste documente la ANRSC şi nimeni din executiv nu s-a interesat. Aveam 
suficient termen dacă erau  cu lacune, să le modificăm în cadrul consiliului local, 
aşa cum facem astăzi peste termen, dând o nouă şansă. Nici atunci şi nici acum, 
nici unul dintre colegii din consiliul local nu a avut obiecţiuni şi nu va avea, dar nu 
putem să facem noi tot. Consiliul local are anumite atribuţii şi executivul altele. 
Trebuie să şi le asume. Vă mulţumesc. 

  Dl. Marinescu Nicolae: 
  Subiectul acesta a fost dezbătut atunci şi  a revenit în discuţie publică, să zic 

aşa, pe diferite canale media. Noi am creat, să ne aducem aminte şi să spunem 
craiovenilor că am creat acest serviciu în dorinţa de a menţine numărul de angajaţi 
şi de a-l creşte, nu este nici un fel de diversiune această propoziţie, asta a fost 
situaţia, ştim toţi. Este foarte important, într-adevăr, ca odată hotărârea luată să fie 
urmărită. De exemplu, că tot îmi este aşa simpatic dl. Mărinică Dincă, îi delegam 
chestia asta să se ocupe şi acum îi scoteam ochii pentru că, ca viceprimar, a avut 
răspunderea pentru asta şi nu a făcut-o. Iată că rămânem fără salubritate. Eu cred că 
este cazul ca să se facă demersurile necesare pentru că, probabil, poate fi şi asta o 
ipoteză de lucru, poate cineva are interesul ca, nevalidându-se ceea ce am hotărât 
noi, în consiliul local, să construim această societate a primăriei, poate se 
urmăreşte să o privatizăm şi ar fi şi asta o posibilitate. Să se spună clar. Noi ne 
gândim că este mai economic să privatizăm, scoatem la licitaţie, facem caiet de 
sarcini, vine unul de la Bucureşti, că aici la Craiova ştiţi că nu avem forţa, normal, 
să adunăm gunoaiele şi o să vină neapărat unul de la Bucureşti care o să facă treaba 
pe care nu o putem face noi. Problema este: nu putem sau nu vrem. Eu cred că este 
cazul să ne reconfirmăm prin vot hotărârea pe care am luat-o şi eu sper că se vor 
face demersurile necesare astfel încât să vedem ce se întâmplă pentru că oricum, 
după aceea va trebui să vedem ce se urmăreşte cu privatizarea asta. Că nu suntem 
atât de naivi şi noi, am mai îmbătrânit şi noi prin funcţiile acestea, pe aici.  

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

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Craiova nr.314/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a 
gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

Art.2.  Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii, fără publicarea unui anunţ de 
participare, a contractului de delegare pentru activităţile serviciului de 
salubrizare, pe o perioadă de 1 an, prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.3.   Se desemnează persoanele prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, să facă parte din colectivul de coordonare 
şi supervizare pentru atribuirea contractului identificat la art.2.  

 Art.4.  Se desemnează persoanele titulare şi persoanele de rezervă, prevăzute în 
anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să facă parte din 
comisia de evaluare pentru atribuirea contractului identificat la art.2. 

Art.5. 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. 

 
 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în vederea închirierii f ără 
licita ţie publică, către Partidul Na ţional Liberal şi Centrul European 
pentru Integrarea Romilor, a două spaţii situate în municipiul Craiova, 
cartier Rovine, str. Nicolae Iorga, bl. 21-43 parter, respectiv cartier 
Corni ţoiu, bl. 5 – parter. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

     Dl. Marinescu Dorel: 
     În ceea ce priveşte acest punct, la comisia juridică am întrebat de ce nu s-au 

făcut două puncte separate, în ceea ce priveşte cele două entităţi, că sunt două 
entităţi, este Partidul naţional Liberal şi Centrul European pentru Integrarea 
Romilor. S-a susţinut în continuare un singur punct. Din cunoştinţele mele, Centrul 
European pentru Integrarea Romilor ar mai avea un spaţiu în care îşi desfăşoară 
activitatea, drept pentru care propunerea mea ar fi să luăm în discuţie doar partea 
de hotărâre cu privire la Partidul Naţional Liberal. Amendamentul meu ar fi să se 
facă doar atribuirea către Partidul Naţional Liberal şi atât. Restul altădată.  

 Dl. Preşedinte: 
  Dl. Consilier Marinescu spune că sunt două entităţi separate şi ar trebui două 

proiecte de hotărâre.  
 Supunem la vot amendamentul propus de colegul nostru Marinescu Doru. Cine 

este pentru? Votat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri.  
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu amendamentul aprobat. Cine 

este pentru? 
Art.1.  Se aprobă  atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către 

Partidul Naţional Liberal-Filiala Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 326 mp, situat în cartier 
Rovine, str. Nicolae Iorga, bl.21-43 parter. 

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



  

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi Partidul Naţional Liberal-Filiala Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

     Dl. Director Mischianu:  
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 care 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 art.2 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

      Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

     Dl. Marinescu Dorel: 
     Cu privire la această prelungire aş dori să se insereze şi aici, ca şi la şedinţa 

anterioară, că după expirarea acestei perioade, se va organiza o licitaţie pentru 
aceste garaje.  



  

Dl. viceprimar Dincă: 
 Ca să fie lucrurile mai concrete, la art. 1 după tot enunţul care există punem 

virgulă şi continuăm: urmând ca după expirarea termenului de doi ani, 
amplasamentele să fie atribuite prin licitaţie publică. 

 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Votat cu 23 voturi pentru şi 2 

abţineri (Predescu, Badea). 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul propus. Cine 

este pentru? 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 

01.01.2014, a duratei contractelor de închiriere încheiate între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect terenurile aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  
construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, urmând ca după expirarea 
termenului contractual, amplasamentele să fie atribuite prin licitaţie 
publică. 

Art.2. În situaţia în care terenurile identificate la art.1 din prezenta hotărâre fac 
obiectul unor restituiri în temeiul legilor proprietăţii sau al unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile, contractul încetează de drept. 

Art.3.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1, pentru anii 2012 şi 2013, se 
stabileşte conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova ce 
va fi aprobată în acest sens. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la contractele de închiriere  identificate la art. 1, în formă modificată.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/1999, nr.184/1999, 
nr.185/1999, nr.485/2005 şi nr.487/2010. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere 
nr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
ECO SUD S.R.L. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisiile juridică şi  de buget finanţe.  
Dl. Nedelescu: 
Sper să nu fiu interpretat greşit, dar de fiecare dată când au fost majorări de 

tarife la acest depozit ecologic, m-am opus, nu pentru că aş fi un Gică Contra sau 
că nu aş vrea, dar vorbeam puţin mai înainte de creşterea funcţiilor. Ia uitaţi-vă câţi 



  

funcţionari publici au semnat aici. Ce ne spun nouă funcţionarii publici în acest 
raport? Ne spun că trebuie să mărim preţul gunoiului la 17,65 euro/t plus TVA. Şi 
ne mai spun ceva, se inserează aici: “considerăm necesară aprobarea tarifului 
pentru evitarea încheierii de acte adiţionale.” Adică nu facem noi, executivul, acte 
adiţionale, să ne întrebe cineva. Ia faceţi voi, consiliul local, daţi o hotărâre, să vă 
întrebe pe voi. Dar ce ne spune în acest raport contractul din 2002 prevedea expres 
că până la terminarea concesiunii, preţul trebuie să fie de 11,90 dolari pe tonă cu 
TVA inclus. Asta era oferta celor de la Ecosud. Dacă vreţi, v-o dau că am două 
dosare mari, că ştiţi că m-am judecat, trei procese am avut, au spus că le stric 
imaginea. V-am spus şi data trecută, să nu cădem în capcană şi să mărim preţul şi 
acum vine executivul şi plânge pe umerii lor că s-a mărit TVA din luna iunie şi ei, 
săracii, probabil au şi pierderi, dar nu ne spune că, conform contractului pe care îl 
aveam încheiat în 2002 trebuia să plătim şi noi şi populaţia acestui oraş, 11,90 
dolari pe tonă cu TVA inclus şi acum punem să plătească populaţia douăzeci şi 
ceva de euro pe tonă. Vedeţi care este diferenţa. Dacă vreţi să-l votaţi, eu vă invite 
să-l votaţi. Eu, din punctual meu de vedere, n-am să votez un astfel de proiect de 
hotărâre.  

Dl. Viceprimar Dincă: 
Un coleg de aici din dreapta sălii spunea că pe dl. Nedelescu oricum îl cheamă 

Gheorghe, Gică, dar nu-l consideră contra niciodată. Contractul care există astăzi 
se vede 21 euro, inclusiv TVA. Ideea este că indiferent cum fluctuează TVA, 
populaţia şi noi, ca autoritate publică plătim 21 de euro pe tonă. În momentul de 
faţă ni se cere, aşa cum spune şi dl. Nedelescu, o mărire. Cred că în această şedinţă 
am încercat să facem cât mai uşoară viaţa craiovenilor, am încercat să reducem 
taxele locale acolo unde au fost probleme de altă natură, am încercat chiar să 
asigurăm gratuităţi sau reduceri foarte mari, până la 95% din impozite şi taxe, iar 
în momentul de faţă ar trebui să punem un bir mai mare pe craioveni, ceea ce ne-ar 
arăta că suntem într-o stare de inconsecvenţă. Cred că toată lumea este în 
asentimentul meu şi cred că putem avea o soluţie corectă pentru craioveni în sensul 
de a menţine această valoare de 21 de euro pe tonă, inclusiv TVA, adică preţul care 
există în momentul de faţă.  

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

împotrivă? Unanimitate de voturi. Proiectul de hotărâre a fost respins.  
          

 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.48421/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Cabinet medical individual dr. Godeanu Mihaela. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

     D-na Gheorghe Ana: 



  

     Doamna doctor are un contract de concesiune care de fapt, este şi aici prezentat. 
Dânsa are 20 de metri în această concesiune, mai solicită 90 mp fără licitaţie. Să 
participe şi dânsa la licitaţie, cum participă orice cetăţean al Craiovei. 
     Dl. Preşedinte:  
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu 10 
voturi pentru, 15 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Marinescu Nicolae). Proiectul de 
hotărâre a fost respins.   

 
 

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

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.   Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37432/2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Balteş Liviu 
Iulian, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Balteş Liviu 
Iulian, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă 
de 20,17 mp, situat în b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică 
Craioviţa Nouă), până la data de 01.01.2013.  

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

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

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

 
29. Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentelor mobilierului 

urban purt ător de reclame, care fac obiectul contractului de asociere 
nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 amplasamentelor mobilierului urban purtător de 

reclame, care fac obiectul contractului de asociere nr.11/2000 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEW AGE 



  

ADVERTISING AGENCY S.R.L., conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţia nr.5 din 
anexa nr.1 şi poziţia nr.9 din anexa nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.34/2000 referitoare la asocierea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova cu S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY 
S.R.L., poziţiile nr.15, 18 şi 19 din anexa nr.3 a Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.225/2003 şi Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.96/2000, referitoare la aprobarea contractului de 
asociere nr.11/2000. 

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru 
şi 4 abţineri (Badea, Mincu, Ştefârţă). 

 
 

30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova situat în str.A.I.Cuza, nr.11. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La solicitarea comisiei juridice, 

am refăcut prin completare raportul, şi a fost completată documentaţia cu hotărârea 
consiliului de dezmembrare, documentaţia cadastrală şi extrasul de carte funciară.  

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în str. A.I.Cuza, nr.11, în suprafaţă totală de 
29433 mp, având număr cadastral 209507, în două loturi identificate 
conform anexei (pag. 1-8) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
după cum urmează: 
- Lotul 1 în suprafaţă de 12734 mp – număr cadastral 210135; 
- Lotul 2 în suprafaţă de 16699 mp – număr cadastral 210136. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art. 1 şi  să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

   Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
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. 



  

 
 
Dl. consilier Cherciu a plecat din sală.  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, 
nr.1A. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în Bulevardul Oltenia, nr.1A, zona A.N.L., în 
suprafaţă totală de 12.089 mp, având număr cadastral provizoriu 209893, 
înscris în Cartea funciară nr.209893, în patru loturi, identificate conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
a)Lotul 1 –  format din parcela 1/1 Cc cu suprafaţă din măsurători de 1699   
mp şi suprafaţa din acte de 1757 mp., pe care se află construcţia C1 – bloc 
T1; 

b)Lotul 2 -  format din parcela 1/2 Cc cu suprafaţă din măsurători de 
1467 mp şi suprafaţa din acte de 1517 mp., pe care se află construcţia 
C2 – bloc T2; 
c)Lotul 3 -  format din parcela 1/3 Cc cu suprafaţă din măsurători de 
1468 mp şi suprafaţa din acte de 1518 mp., pe care se află construcţia 
C3 – bloc T3; 
d)Lotul 4 -  format din parcela 1/4 Cc cu suprafaţă din măsurători de 
7455 mp şi suprafaţa din acte de 7708 mp. Acest lot este neconstruibil, 
fiind compus din căi carosabile şi pietonale incintă blocuri. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în 
domeniul privat, a loturilor 1, 2 şi 3, în vederea vânzării apartamentelor, 
către actualii chiriaşi. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art. 1 şi să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, 173/2001, 
182/2009, 346/2009 şi 180/2011. 

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



  

 Art.6. 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. 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Spania, nr.35 A. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia juridică.  
Dl. Marinescu Dorel: 
În privinţa cuantumului cred că a fost, din ce-mi aduc eu aminte. 
D-ra Predescu: 
Eu nu am fost prezentă când s-a discutat  acest punct, de aceea nu pot să vă 

spun, dar dacă este de ales între cele două metode pentru că sunt evaluări diferite 
după metode, propun reţinerea metodei valorii reziduale pentru că valoarea este 
mai mare. Este refăcut, s-a venit totuşi, cu o valoare mai mare.  

Dl. Preşedinte: 
Supunem la vot cu această modificare. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 738 mp, situat în 
str. Spania, nr.35 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul 
Folcloric “Maria T ănase” şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache 
Tri şcu”, a bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în str.Crişului, nr.9. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia juridică şi de cultură.   

          Dl. viceprimar Dincă: 
     Am avut o discuţie  şi cu dl. Enceanu, şi cu colegii de la Trişcu, şi cu dl. 
inspector general şcolar, şi cu o parte din comisia de cultură. Înţeleg că au fost 
discuţii legate de faptul că pe lângă sala de sport, se dă şi o suprafaţă de teren care 
reprezintă terenul de sport, terenul adiacent terenului de sport. Din tot ceea ce am 



  

ascultat de la toţi colegii, inclusiv de la colegii de la Trişcu, înţeleg că pentru 
Ansamblul Maria Tănase este suficientă sala de sport, o sală mică, care, într-
adevăr, nu ajută foarte tare sportul, dar pe colegii de la Ansamblul Maria Tănase îi 
ajută, şi propunerea mea vis a vis de ce a propus executivul este ca colegilor de la   
Ansamblul Maria Tănase să le dăm sala de sport fără terenul de sport din faţă, 
acesta urmând să fie dat împreună cu celelalte clădiri şi teren, aşa cum este în 
proiect, celor de la Trişcu şi atunci toată lumea cred că este mulţumită şi în felul 
acesta reuşim să facem ca lucrurile să fie bine pentru ambele instituţii pe care le 
avem. 
     D-ra Predescu: 
     În comisia juridică, discuţiile s-au purtat ieri pe acest aspect şi anume dl. 
consilier Albăstroiu, care este membru al comisiei juridice, ne-a învederat faptul că 
la Ansamblul Maria Tănase, atunci când s-a discutat cu conducerea, atunci când au 
venit şi au cerut susţinerea din partea consilierilor, membrii formaţiei de dansuri, s-
a solicitat doar clădirea, nu şi terenul. Pe de altă parte, noi nu aveam procesele-
verbale ale consiliilor de administraţie de la nici una din cele două unităţi pentru  a 
vedea exact ce s-a cerut. Ori, în aceste condiţii, şi comisia juridică a reţinut faptul 
că nu putem să atribuim în folosinţă suprafaţa de teren către Ansamblul Folcloric 
Maria Tănase, atâta timp cât nu era justificată folosinţa acesteia. 
     Dl. Giurgiu : 
     Tot la comisia juridică, dar şi la urbanism, a fost prezentă din partea 
ansamblului, d-na directoare economică şi ne-a spus că au nevoie pentru parcare, 
apoi a revenit că vor să facă sală de dansuri. După ce a picat acest punct, aceeaşi 
atitudine ofensivă şi sfidătoare, dânsa a plecat cu un trântit de uşă. Mai facem 
analiză pentru posturi. 
     Dl. Gîdăr: 
     Dacă nu spunea colegul meu, nu mă mai legam de doamna pentru că este 
respectul deosebit faţă de o doamnă. Cam aceeaşi atitudine a avut-o şi în comisia 
de cultură, mai departe văd că nici nu menţionaţi avizul negativ din comisia de 
cultură. Ca să facem un scurt istoric a ceea ce a fost cu acest ansamblu, ştim că la 
insistenţele executivului primăriei, la insistenţele d-lui director Enceanu, am cedat 
până la urmă o clădire care ni s-a spus că nu avem bani să o reparăm, am cedat o 
clădire în care puteam să facem grădiniţă în centrul oraşului, pentru că ştim cu toţii 
că, la rândul nostru, ca părinţi sau ca bunici, ne înghesuim să ne ducem copiii la 
cele mai de centru grădiniţe. A venit următorul pas în care ni s-a spus că mai avem 
acolo o mică sală de sport şi la învăţământ nu avem nici o trebuinţă de ea şi s-o 
cedăm şi pe aceea, urmând ca dintr-o eroare presupun, că nu a fost cu intenţie, a 
serviciului de specialitate, să includem toată suprafaţa de teren pentru Ansamblul 
Maria Tănase şi am ajuns de la o clădire pe care am prezentat-o dărăpănată şi pe 
care puteam s-o reparăm prin sponsori, să punem, de fapt, mâna pe o jumătate de 
şcoală. Normal că pe dl. director de la Trişcu l-au interesat doar câteva spaţii în 
care vrea să facă un ipotetic cămin şi o ipotetică sală de mese pentru nişte ipotetici 
elevi care vor veni din ţară. Interesul ca profesor este să menţinem toate aceste 
spaţii din învăţământ pentru învăţământ, pentru că numai astfel putem să asigurăm 



  

o calitate a procesului pe care îl desfăşurăm şi să ne aducem aminte că în ultimii 20 
de ani s-au tot pierdut pe fiecare an aproape spaţii de învăţământ pentru diverse alte 
instituţii din Craiova.  
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Este foarte bine că după 22 de ani se rezolvă problema sediului Ansamblului 
Maria Tănase. Sunt 20 de ani de când oamenii aceştia tot aleargă prin toate părţile 
cu chirii, fără să aibă unde să-şi desfăşoare activitatea, deci s-a făcut un lucru foarte 
bun. Pe de altă parte cred că este corect şi trebuie să avem în vedere ce ne spune 
colegul nostru, dl. consilier Gîdăr, că faptul că pentru moment anumite spaţii par ca 
disponibile, nu trebuie să ne grăbească să le înstrăinăm pentru că procesul de 
învăţământ în perioada următoare, va cunoaşte transformări cu activităţi 
extracuriculare şi ne vom trezi că avem nevoie de spaţii de învăţământ şi intrăm 
într-un cerc vicios. Foarte bine că am dat şi propun să votăm chestiunea asta, cu 
amendamentul făcut la limitarea terenului, şi, în acelaşi timp, să înţelegem şi 
nevoia de a  avea o anumită prudenţă în acordarea de spaţii de învăţământ. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Eu vreau să vă spun că s-a făcut un lucru foarte bun cu cedarea acelui cămin, 
întrucât dacă luăm să analizăm mai multe şcoli din Craiova care de mult timp sunt 
neocupate, s-au degradat fizic şi moral şi mi se pare că aţi făcut un lucru deosebit, 
fiind o instituţie de cultură şi care merg mână în mână, propun să votăm sala şi cu 
asta basta. 
     Dl. Preşedinte: 
     Întrebarea mea la ceilalţi colegi, pentru că s-a făcut referire la doamna. Putem să 
aflăm şi noi numele şi funcţia acestei doamne care dă cu uşile pe la comisii şi care 
vrea un teren de sport să-l transforme în parcare? Îi întreb pe colegii mei cine este 
această doamnă.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Se numeşte Costescu şi este director economic. Nu este prezentă în sală la acest 
punct. Dl. director Enceanu a venit, dar eram în timpul de pauză. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot amendamentul propus de dl. viceprimar, să dăm doar acea sală 
de sport, urmând ca terenul şi celelalte clădiri să rămână liceului. Cine este pentru 
acest amendament? Votat cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere (Boboc). 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul propus. Cine 
este pentru?   
Art.1.  Se aprobă darea în administrare, către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”,  

a clădirii în suprafaţă utilă de 209 mp, identificată în anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia obţinerii avizului 
conform al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru 
schimbarea destinaţiei din spaţiu de învăţământ, în spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii Ansamblului Folcloric “Maria Tănase”. 

Art.2.  Se aprobă darea în administrare, către Liceul cu Program Sportiv „Petrache 
Trişcu”, a imobilului situat în municipiul Craiova, str. Crişului, nr. 9, 
compus din teren în suprafaţă de 3329 mp şi construcţii în suprafaţă totală 



  

de 1274 mp, identificat conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocoalele 
de predare –primire a bunurilor prevăzute la art.1şi art.2 din prezenta 
hotărâre. 

         Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.333/2011 referitoare la darea 
în administrare către Ansamblul Folcloric  “Maria Tănase”, a bunului ce 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, 
nr.9 şi protocolul de predare-primire nr.11562/2001 încheiat între Liceul cu 
Program Sportiv “Petrache Trişcu” şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

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

                Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară, Liceul cu Program Sportiv 
“Petrache Trişcu” şi Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Colegiului Naţional 
“Elena Cuza”, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Colegiului Naţional „Elena Cuza” Craiova, 

a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 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 Colegiul Naţional 
„Elena Cuza” Craiova 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 inventarului bunurilor din  
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Poliţiei 
Locale Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

municipiului Craiova, aflate în administrarea Poliţiei Locale Craiova, prin 
completare cu bunurile prevăzute în anexa ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2011 referitoare la darea 
în administrarea Poliţiei Locale Craiova, a bunurilor 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 Poliţia Locală Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din  
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

municipiului Craiova, aflate în administrarea Serviciului Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanelor Craiova, prin completare cu bunul „Sistem 
securitate, 1 buc. cu valoarea de inventar de 72560,56 lei” 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.327/2008 referitoare la darea 
în administrarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Craiova, a bunurilor 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 Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din  
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, 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.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 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. 

 
 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
alcătuiesc domeniul public al  municipiului Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, în 
sensul modificării elementelor de identificare ale bunurilor prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

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

                Art.3.  Direcţia 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 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. 

 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
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 completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) se anulează bunurile identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la obiectivul de investiţii “Semaforizare str. Henry Ford – 
acces parcare Ford”. 

     Dl. Director Mischianu:  



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
     Dl. Nedelescu: 
     S-a zis peste tot că facem semaforizări. N-am nimic că se face semaforizare la 
Ford, dar de ce nu facem sens giratoriu? Pentru că ştim foarte bine că 
semaforizarea înseamnă cheltuială, curent, întreţinere. Sensul giratoriu fluidizează 
mai bine circulaţia şi vreau să întreb. Poate este ceva ce eu nu cunosc şi atunci mă 
supun, dar dacă nu am pe cine să întreb. Sunt doi directori şi nu este nici unul în 
sală. O să mă abţin la punctul acesta. 
     Dl. Magla: 
     Revin cu o rugăminte care ar simplifica mult situaţiile de această natură şi cu 
care am fost cu toţii de acord la precedenta şedinţă, acea comisie mixtă de 
sistematizare cu personalul executiv din aparatul primăriei respectiv cu cei de la 
Poliţia Rutieră, să fim chemaţi unii dintre noi pe care ne mai interesează, care mai 
avem habar, şi în felul acesta s-ar simplifica situaţii de această natură. 
     Dl. Giurgiu : 
     Poate să ne spună cineva când s-a întâlnit ultima dată comisia asta?  Cer în scris 
să ni se prezinte. Şi programul comisiei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Cereţi în scris şi dl. primar când termină cu ajunul Crăciunului o să vă răspundă. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Îmi permit să vă atrag atenţia asupra unui aspect. Mai avem puţin şi ne simţim 
cum ne-am simţit ieri la comisia de urbanism. Am rămas cam singurei pe aici. A 
devenit o şedinţă intimă a acestui consiliu local. 
     Dl. Preşedinte: 
     Aşa cum am făcut şi la şedinţa de comisie, ne asumăm responsabilitatea şi 
venim aici şi discutăm toate problemele de interes cetăţenesc, chiar dacă este 
ajunul Crăciunului, Paştelui sau al Anului Nou. 
     Dl. Nedelescu: 
     Noi venim, avem bun simţ, dar dacă nu am pe cine să întreb? Nu există nici un 
pic de respect, ce să mai discutăm.  
     Dl. Magla: 
     Chiar mă şi ofer să particip la şedinţele acestei comisii. Să se ia act de chestia 
asta. 
     Dl. Marinescu Dorel: 
     Este un semafor înaintea altui semafor. Mai este un semafor la Selgros. Nu ştiu 
cât de oportun este. O stradă de o lăâime destul de mare ajunge să fie întreruptă cu 
nu ştiu câte semafoare. Acolo trebuia făcut un pasaj, altceva. 
     Dl. Preşedinte: 
     Mie îmi pare rău că nu pot să vă răspund. Trebuia să fie dl. primar prezent să vă 
răspundă. Scrieţi scrisori şi o să vă răsopundă. 
     Dl. Nedelescu: 
     Să-l amânăm până vine cineva să ne răspundă. Poate vrea cineva să ne 
răspundă.  
     Dl. Preşedinte: 



  

     Din păcate, trebuie să-l retragă iniţiatorul adică dl. primar, care nu este în sală.  
     Dl. Nedelescu: 
     Îl respingem noi prin vot.  
     Dl. viceprimar Sas: 
     Pentru această investiţie au fost foarte multe discuţii cu cei de la Ford. Este un 
lucru absolut necesar  pentru a facilita accesul în interiorul fabricii Ford. Cu alte 
cuvinte, dacă nu se va facilita circulaţia în acea zonă, odată cu începerea producţiei 
nu se va mai putea intra şi se va bloca această str. Caracal. Acesta este motivul 
pentru care se face această investiţie. 
     D-na Gheorghe: 
     Asta v-a spus-o dl. Primar, da? V-a chemat şi v-a spus-o dl. Primar. Este bine că 
mai are şi un purtător de cuvânt.  
     D-ra Predescu: 
     Pentru că a venit dl. Viceprimar Sas şi a susţinut această idee, în şedinţă s-a 
propus ca în acel loc să existe altă modalitate printr-un sens giratoriu şi era 
întrebarea care  soluţie este mai avantajoasă, semaforizare sau sens giratoriu. Aici 
ajunsesem. 
     Dl. Viceprimar Sas: 
     Acest lucru vi-l pot spune specialiştii, important este faptul că trebuie 
sistematizată oarecum circulaţia în acea zonă.  
      Dl. Nedelescu: 
     Iertaţi-mă, dar nu pot să nu răspund. Am răspuns şi eu patru ani de 
sistematizarea  circulaţiei în municipiu. În primul rând, semaforizarea este 
costisitoare. Ne costă şi mulţi bani să o facem, ne costă şi mulţi bani să o 
întreţinem. Pe când sensul giratoriu este cel mai uşor de făcut şi nu ne costă  nici 
un ban pentru întreţinere după aceea. Este simplu. Mai mult, sensul giratoriu 
fluidizează circulaţia. Uitaţi-vă în toate ţările, că ieşim şi noi acum afară, avem 
posibilitatea să ieşim. Peste tot avem sensuri giratorii. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Aici aveţi dreptate cu motivul invocat, dar se pare că sensul giratoriu care s-ar fi 
putut face, intră pe terenul lui Malu Mare şi atunci ar mai fi trebuit să mai fie 
cineva de acolo cu o bucăţică de sens giratoriu. Cineva ar trebui să ne lămurească 
la modul exact cum stau lucrurile, nu putem să mergem pe bâjbâite. Eu zic că o 
lună de zile dacă îl amânăm nu este nici un bai. 
     Dl. Preşedinte: 
     Din păcate, nu putem să retragem acest punct de pe ordinea de zi pentru că dl. 
Primar nu este aici. Referitor la toate problemele pe care le-aţi ridicat, îi cereţi 
răspuns în scris d-lui primar. 
     Dl. Tudor: 
     pentru că tot a venit dl. Viceprimar şi ne-a oferit câteva explicaţii cu privire la 
acest punct de pe ordinea de zi, să înţelegem că pe viitor la toate punctele de pe 
ordinea de zi care necesită intervenţia executivului, executivul va fi reprezentat de 
dl. Viceprimar?  
     Dl. Viceprimar Sas: 



  

     O să aveţi un răspuns în scris. 
     Dl. Nedelescu: 
     Vroiam să vă spun tot aşa ca să ştim despre ce este vorba. L-am întrebat pe dl. 
Viceprimar Sas şi mi-a confirmat ceea ce ştiam clar, că noi nu avem nici bani 
pentru investiţia asta. Ce aprobăm? Mâine dacă o votăm, nu se apucă nimeni de ea. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Este absolut necesară. Nu avem bani, dar este necesară până peste poate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nimeni. Votat cu 16 
voturi împotrivă şi 9 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.  
     Aş vrea să se înţeleagă că acest punct privind semaforizarea la parcarea Ford, a 
fost votat împotrivă deoarece nu a fost nimeni de la executiv care să ne explice şi 
să ne dea mai  multe amănunte. Asta ca să înţeleagă toţi cetăţenii pe care îi 
reprezentăm şi pentru care stăm şi în ajunul Crăciunului aici. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Nu este vorba că nu este dl. Primar. Pe dânsul poate să-l doară capul, poate să 
aibă greaţă, şi nu este aici. Dar un director de la departamentul acesta coerent să 
explice aici oamenilor care este problema? Pe urmă zic că nu s-a făcut că nu au 
vrut consilierii. Nu. Consilierii vor, dar este normal acela care eşti plătit din banii 
contribuabililor, să vii să te ocupi de o anumită treabă şi să susţii cu argumente 
proiectele pe care le propui, dacă eşti meseriaş. Eu nu pot să-mi închipui totuşi, că 
aceşti domni directori pe care îi ştiu profesionişti şi cooperanţi de ani de zile, subit 
au luat cu toţii drumul spre Flora.   
 

 
41. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului 739 Craiova, din 

domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Ap ărării 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         Data trecută am insistat că nu va trece acest proiect la ministerul Apărării 

naţionale pentru că sunt militari şi rigoarea pentru ei este ca şi aerul. În momentul 
acesta ne-au făcut o propunere pe care trebuia să o aprobăm de data trecută, dar fac 
în continuare observaţia şi este un amendament, de a completa art. 1 fără a 
modifica condiţiile impuse de ei cu nr. de locuinţe, cu procente, ş.a.m.d., în sensul 
că la art. 1 se aprobă preluarea mobilului cazarmă nr. 739 craiova şi trebuie să-l 
identificăm. Numărul cadastral. Exact cum am pus şi în prima hotărâre. În 
hotărârea de acum nu există. Compus din suprafaţă construită totală de 5642 mp. şi 
teren în suprafaţă de 68720 mp,  situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, 
înscris în cartea funciară nr.59224, cu număr cadastral 22551. pentru că în 
documentaţie există acest lucru, dar dacă îl trecem în hotărâre, nu mai există nici 



  

un dubiu după aceea ce am primit şi ce am dat, având în vedere că avem avantajul 
că avem documentaţie cadastrală, avem număr cadastral, avem adresă. 

          Dl. Director Mischianu: 
          În sală este d-na Camelia Dinu, care a  luat legătura cu Ministerul Apărării şi 

asta este forma proiectului de hotărâre convenit. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Data trecută când  am propus acele modificări pe care ministerul Apărării 

Naţionale ni le propune acum, ni s-a spus acelaşi lucru: am convenittelefonic să 
avem proeictul pe care îl avem astăzi. Am spus că sunt de acord  dacă s-a convenit 
telefonic, dar eu nu cred că acesta va fi aprobat şi de bun simţ este să nu votezi 
acest proiect dacă nu are identificat cât se poate de judicios ceea ce preluăm. Un 
teren cu un număr cadastral, cu un număr de carte funciară, cu un  număr factorial  
şi o stradă. Aşa se face peste tot în lumea civilizată, aşa se face şi la noi, în 
România, când mergem la notarul public şi nu cred că cineva are vreo problemă. 
Dacă cei de la minister care răspund au o problemă, atunci ne punem şi noi semne 
de întrebare, dar până una alta credem că această modificare nu împietează asupra 
condiţiilor impuse de către cei de la Ministerul Apărării. Propun acest amendament 
de identificare a terenului, aşa cum am spus mai devreme. 

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

unanimitate de voturi.   
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul aprobat. Cine 

este pentru?  
Art.1.   Se aprobă preluarea imobilului 739 Craiova, compus din suprafaţă 

construită totală de 5642 mp. şi teren în suprafaţă de 68720 mp., situat în 
municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, înscris în cartea funciară nr.59224, 
cu număr cadastral 22551, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.   

Art.2.  Imobilul identificat la art.1 va fi preluat în vederea sistematizării zonei şi 
construirii de locuinţe prin programe derulate de către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

Art.3.   Consiliul Local al Municipiului Craiova va transfera în domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, conform legii, 
50% din numărul de locuinţe construite pe terenul aferent imobilului 
identificat la art.1, dar nu mai puţin de 240 unităţi locative, împreună cu 
terenul aferent acestora. 

Art .4.  În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art.2 şi, 
respectiv, a obligaţiei prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre, acesta revine 
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art.5.   Predarea - primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se 
face pe baza de proces-verbal, în termen de 30 zile de la adoptarea 
Hotărârii de Guvern. 



  

Art.6.   Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.388/2011. 

 Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Registrul Agricol şi Ministerul 
Apărării Naţionale, prin Unitatea Militară 02523 Bucureşti vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

42. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.177/2011 referitoare la scoaterea la 
licita ţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu comercial care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa 
Centrală din municipiul Craiova. 

      Dl. Director Mischianu:  
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 efectelor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.177/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie, în vederea 
închirierii, a spaţiului comercial, care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

Art.2.  Se aprobă modificarea destinaţiei  spaţiului care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 34,73 mp, situat în Piaţa Centrală, 
din spaţiu comercial,  în spaţiu cu destinaţia atelier de intreţinere, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  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. 

 
 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea 
Serviciului Public Administra ţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în 
societate comercială cu răspundere limitată şi nr.397/2011 referitoare la 
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Preşedinte: 



  

         Aici aş vrea să fac eu un amendament, se referă la art. 1 să micşorăm penalizările 
la 0,05% pe zi. 

          Dl. Director Mischianu: 
          Proiectul de hotărâre a fost propus la momentul la care s-a făcut reorganizarea 

de 5%. După asta am venit la 1%. termenul l-am stabilit eu împreună cu cei de la 
piaţă. 

          Dl. Preşedinte: 
          Din punctul meu de vedere atâta timp cât noi suntem acţionarii la această 

societate, să dăm bani din buzunar, după care luăm pe penalizări. Nu văd sensul să 
aibă penalizări pe zi, societatea noastră la care noi suntem unic acţionar. Nu înţeleg 
de ce să ne mărim penalizările. Nu are nici un sens. De asta am propus să le ducem 
la 0,05%. la jumătate practic. 

          D-ra Predescu: 
          Atunci când discutasem cu privire la acest proeict, problema de fond era aceea a 

întârzierii punerii în executare şi de aceea s-a şi prevăzut această penalitate pentru a 
sancţiona lipsa de diligenţă în privinţa punerii în executare.   

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Legat de lipsa de diligenţă, nu am vrut să mai aduc în discuţie. În luna august, la 

finele lunii, eu am venit cu un proiect de dispoziţie de primar cu proiectele de pe 
ordinea de zi, în care era inclus şi acest proiect. Asta ca să fim corecţi cu cei de la 
piaţă. A doua zi mi-au încetat atribuţiile, s-a dat o nouă dispoziţie de primar, 
moment în care acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi. Dacă este să fim 
corecţi până la capăt trebuie să înţelegem că au depus diligenţele, dar n-au intrat  în 
luna respectivă, urmând să intre încă o lună mai târziu acest proiect şi acest raport. 
Fie că este 1%, fie că este 0,05% , fie că este 5%, trebuie să fim conştienţi că luăm  
din banii noştri dintr-o parte şi punem în cealaltă parte. Aceasta este situaţia, nu 
sancţionăm pe altcineva, ne sancţionăm pe noi. Luăm unde suntem acţionari 1% şi 
punem în partea cealaltă unde suntem tot noi în consiliul local suma respectivă. La 
anul vom vrea şi vom spune de ce nu se fac investiţii, dl. Nedelescu a spus mai 
devreme că la zona unde vând olarii nu mai este acoperiş, cu siguranţă că se va 
pune acoperiş. Asdta este singura problemă. De cuantum, noi hotărâm cu privire la 
acest cuantum. Şi acel 5%, putea să fie 0,1%  când l-aţi stabilit, putea să fie 10%. 
Nu ne ţine nimeni de acest lucru. Eu cred că este o propunere corectă din punctul 
meu de vedere. 

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot amendamentul propus. Cine este pentru?   Votat cu 24 voturi 

pentru şi 1 abţinere (Predescu). 
          Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. Cine este pentru?     

Art.1. Se aprobă modificarea art.10, alin.3 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 şi va avea următorul conţinut: 

  „În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin.(2), S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., va plăti Municipiului Craiova suma de 0,05% din 
valoarea totală a bunurilor evaluate, care se face venit la bugetul local, 
precum si majorari de intarziere, conform legii”. 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 
referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca 
obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova. 

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

 
 
Dl. Preşedinte: 
De la punctul 44 încep punctele legate de urbanism şi înainte de a trece la 

ele, aş vrea să vă spun câteva cuvinte în calitate de preşedinte al comisiei de 
urbanism. Nu neapărat dvs. cât mi-aş dori foarte tare să înţeleagă cetăţenii de ce 
anumite proiecte pică sau nu pică, deşi cred că cetăţenii au văzut destul de clar şi 
astăzi că în consiliul local sunt trei partide reprezentate şi astăzi a fost unanimitate 
de foarte multe ori datorită lipsei de comunicare a executivului, datorită lipsei de 
informări a executivului către noi, acelaşi lucru s-a întâmplat şi la aceste PUZ-uri, 
pe care, aşa cum am povestit mai devreme, ne-am trezit consilierii locali singuri la 
şedinţa de comisie de urbanism. Nu am plecat acasă, deşi era ajunul Crăciunului şi 
am stat şi am luat punct cu punct, am stat peste patru ore de la 9 dimineaţa până la 
orele 13 pentru că suntem în consiliul local, suntem responsabili şi suntem aleşi de 
cetăţeni. Dacă dânşii de la executiv nu au binevoit să vină, asta nu a prejudiciat 
decât anumiţi cetăţeni datorită faptului că am avut nevoie de lămuriri, adică am 
constatat foarte multe documentaţii pe care nu am putut să le înţelegem, dânşii nu 
au fost acolo să ne explice, am văzut amenzi pentru construcţii existente, pozele nu 
erau concludente, rapoartele de la Disciplina în construcţii în care luna trecută 
figura că există construcţie, luna aceasta figura că nu mai există construcţie. Am 
simţit nevoia să fac aceste precizări ca să înţeleagă anumiţi cetăţeni, pentru că la 
urechile noastre au ajuns diferite vorbe cum că noi consilierii, suntem împotriva 
anumitor proiecte, când de fapt, nu este nici pe departe adevărat. Noi, consilieri, 
analizăm ce ni se pune pe masă de către executiv. Nici în plus nici în minus. Dacă 
nu ni se pune pe masă corect, sau dacă nu ni se pune deloc, noi nu putem să 
analizăm şi, în consecinţă, foarte mulţi cetăţeni pierd.            

 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime Dt+P+2, cu 
destinaţia de locuinţe colective, în municipiul Craiova, str. Brazda lui 
Novac, nr.79 C. 



  

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unui imobil, 
cu regim de înălţime Dt+P+2, cu destinaţia de locuinţe colective, în 
municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 C, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe duplex, cu regim de înălţime P+M, 
împrejmuire teren şi realizare puţ forat, în municipiul Craiova, str. 
Eliza Opran, nr.26 A. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe 
duplex, cu regim de înălţime P+M, împrejmuire teren şi realizare puţ forat, 
în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr.26 A, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, strada Fermierului, nr. 133. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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



  

Art.1.  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, 
cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, strada Fermierului, nr. 
133, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în 
municipiul Craiova, str. Poligonului, nr.168 B. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unei 
locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. 
Poligonului, nr.168 B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime P+3,cu 
destinaţia de birouri, sediu firmă şi locuinţă de serviciu,în municipiul 
Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr.1 A. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unui imobil, 
cu regim de înălţime P+3,cu destinaţia de birouri, sediu firmă şi locuinţă de 
serviciu,în municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr.1 A, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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



  

Teritoriului şi Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în municipiul Craiova, str. Maria T ănase. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu 2 

voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 4 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălţime S+P+3E, cu 
destinaţia de birouri, în municipiul Craiova, str. Alexandr u Ioan Cuza, 
nr.30. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.  . 

           Dl. Arhitect Diaconescu: 
           Este un PUZ făcut în 2007 de mine. Cu 2 ani înainte de a veni eu. Acest PUZ a 

fost respins şi în 2007 ca şi 2011. De ce a fost introdus pe ordinea de zi. Ulterior, în 
urma respingerii din 2007, individul ne-a dat în judecată. S-a venit cu o hotărâre a 
Curţii de Apel, foarte ciudată, după mine, în care se spune că obligă primarul 
Municipiului Craiova, prin Primar, Consiliul Local, cu sediul în Craiova să 
elibereze PUZ. Am avut discuţii cu Oficiul Juridic şi au zis că un consiliu local nu 
poate să elibereze PUZ decât în urma unei dezbateri şi a unei hotărâri. Ca atare, am 
făcut raportul în care am scris că nu-l introducem noi, ca atare, Direcţia de 
urbanism, şi îl introducem în urma acestei hotărâri  definitive şi irevocabile a Curţii 
de Apel. Acestea au fost motivele pentru care a fost introdus un PUZ o dată respins 
în 2007, respins ca atare şi în 2011, normal fiindcă s-a introdus PUZ-ul pe valoarea 
lui 2007. Am vrut să  fac aceste precizări ca să fie ştiute.  

            Dl. Preşedinte: 
          Apreciez că, deşi nu aţi venit în şedinţa de comisie de urbanism în care trebuia 

să veniţi şi să susţineţi toate cele 40 de puncte de urbanism, în şedinţa de consiliu 
local veniţi şi susţineţi acest PUZ pe care l-aţi făcut dvs. 

          Dl. Arhitect Diaconescu: 
          A nu se înţelege că îl susţin. Am explicat de ce a fost introdus. Nu a fost o 

susţinere, a fost strict o explicaţie.  
          Dl. Preşedinte: 



  

          Eu aşteptam să-mi explicaţi toate cele 40 de PUZ-uri pe care le aşteaptă 
cetăţenii să fie votate sau nu,  în şedinţa de comisie locală de urbanism. Nu aţi 
venit nici dvs.,  nici ceilalţi membri ai executivului, în schimb acum apreciem 
foarte mult că aţi venit să ne daţi aceste explicaţii.  

          D-ra Predescu: 
          Cu privire la acest proiect, discuţia este următoarea. Iniţial, în 2007, când se 

invocă pentru prima dată, proprietarul nu procedase la o dezmembrare. Ulterior s-a 
procedat la dezmembrare astfel încât lotul de teren care a făcut obiectul 
exproprierii, este distinct de cel cu care a rămas. Pentru cel cu care a rămas, şi nu a 
făcut obiectul exproprierii şi se observă o parte din imobil a fost demolată, o parte 
a rămas şi necesită o modificare, acesta face obiectul judecăţii, deci lotul de teren şi 
construcţia de pe terenul dezmembrat, care nu a făcut obiectul exproprierii, a făcut 
obiectul judecăţii. De aceea instanţa a obligat  la eliberarea actelor necesare, 
respectiv şi un PUZ. Este situaţia diferită de alte proiecte care sunt pe ordinea de zi 
cu privire la astfel de PUZ-uri pentru că de această dată este o analiză 
judecătorească care se face de instanţă cu privire la îndeplinirea condiţiilor de 
eliberare a unui plan de urbanism.  

          Dl. Preşedinte: 
          Apreciez foarte mult că ne explicaţi, dar instanţa a obligat să se facă un PUZ.  

Nu se face un PUZ cu un asemenea POT şi asemenea CUT. Este altceva. De asta 
aveam nevoie de executiv să ne explice la comisia de urbanism, pentru că noi 
analizăm oportunitatea. Nu cred că instanţa a obligat pe cineva  sau pe noi să dăm 
90% POT sau CUT. De asta repet şi insist pe acest lucru,  rog executivul să fie 
mult mai serios în ceea ce priveşte problemele cetăţenilor.  Aşa cum noi suntem 
consilieri locali, trebuie să fie şi ei şi să vină şi să ne explice astfel de situaţii atunci 
când trebuie, în timpul orelor de program de la ora 9 la ora 13.  

          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nimeni. Cine este 
împotrivă? Votat cu 14 voturi împotrivă şi 10 abţineri. A fost respins.  

 
 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei, conform 
Planului Urbanistic Zonal ZC6 aprobat, în municipiul Craiova,  zona 
str. Calea Bucureşti. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei, conform Planului Urbanistic Zonal ZC6 aprobat, în 
municipiul Craiova,  zona str. Calea Bucureşti, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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



  

Teritoriului şi Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Giurgiu Sabin).  

 
 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea posibilităţilor de construire extindere, în 
condiţiile indicatorilor existenţi în documentaţiile aprobate, în 
municipiul Craiova,  zona aferentă str. Arieş. 

      Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  20  

voturi împotrivă şi 5 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 
 
 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderearea configuraţiei urbane, funcţională şi 
structura volumetrică, în municipiul Craiova, zona str. Caracal. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  18  

voturi împotrivă şi 6 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
   

 
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reanalizarea tramei stradale în condiţiile propriet ăţilor 
apărute după aprobarea Planului Urbanistic Zonal BV2, în municipiul 
Craiova, zona Aleea Drumul Corneşului. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  20  

voturi împotrivă şi 5 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 
 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului 
Urbanistic Zonal Romanescu - Bucura aprobat, în municipiul Craiova, 
zona str. Potelu. 

     Dl. Director Mischianu:  



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 

funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic Zonal Romanescu - Bucura 
aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Potelu, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General privind tr ama stradală şi 
aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, str. Căliman. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  20  

voturi împotrivă şi 4 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 
 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform 
Planului Urbanistic Zonal ZC4, aprobat în municipiul Craiova, zona 
str. Libert ăţii. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei conform Planului Urbanistic Zonal ZC4, aprobat în 
municipiul Craiova, zona str. Libertăţii, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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



  

 
 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului 
Urbanistic General aprobat în municipiul Craiova, zona str. Toporaşi. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic General aprobat în municipiul 
Craiova, zona str. Toporaşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General privind tr ama stradală şi 
aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, zona str. Câmpia Islaz. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

      Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor de 
construire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General 
privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, 
zona str. Câmpia Islaz, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile 



  

respectării func ţiunii şi regimului de înălţime conform Planului 
Urbanistic General aprobat şi a condiţiilor existente, în municipiul 
Craiova, zona str. Calea Severinului. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea posibilităţilor de 
construire în condiţiile respectării funcţiunii şi regimului de înălţime 
conform Planului Urbanistic General aprobat şi a condiţiilor existente, în 
municipiul Craiova, zona str. Calea Severinului, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în municipiul Craiova, zona Tarlaua 77, Parcela 14. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  1 

vot pentru Predescu), 17  voturi împotrivă şi 8 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost 
respins.   

 
 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconversia funcţională şi a indicilor conform destinaţiei 
propuse, în municipiul Craiova, zona str. Calea Unirii – Gheorghe Doja. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  2 

voturi pentru (ştefârţă, Pârvuleasa),  19  voturi împotrivă şi 3 abţineri. Proiectul de 
hotărâre a fost respins.   

 
 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără 



  

schimbarea destinaţiei şi a regimului de înălţime, în municipiul Craiova, 
zona str. Mihai Eminescu. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea reglementărilor 
P.O.T. şi C.U.T., fără schimbarea destinaţiei şi a regimului de înălţime, în 
municipiul Craiova, zona str. Mihai Eminescu, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere. (Ştefârţă). 

 
 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la revizuirea indicilor existen ţi, în condiţiile păstrării 
funcţiunilor zonei conform Planului Urbanistic General aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 23/2000 şi 
situaţiei existente, în municipiul Craiova, zona str. Brestei - str. 
Dumbrăveni şi str. Iancu Jianu.  

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la revizuirea indicilor existenţi, în 
condiţiile păstrării funcţiunilor zonei conform Planului Urbanistic General 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.23/2000 şi situaţiei existente, în municipiul Craiova, zona str. Brestei - 
str. Dumbrăveni şi str. Iancu Jianu, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

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



  

aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind trama stradală şi 
aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, zona str. Fermierului. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu 
interdicţie de construire, până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
privind trama stradală şi aliniamente construcţii, în municipiul Craiova, 
zona str. Fermierului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General privind tr ama stradală şi 
aliniamente construcţii în municipiul Craiova, zona str. Renaşterii şi str. 
Grigore Alexandrescu. 

    Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  18  

voturi împotrivă şi 6 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 

 
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii, conform 
Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul Craiova, zona str. 
Spania. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  17  

voturi împotrivă şi 7 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 

 
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la la reconsiderarea configuraţiei urbane, funcţională şi 



  

structura volumetrică, în municipiul Craiova, zona str. Dr. Constantin 
Severeanu. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil  la comisia de urbanism. 

         Dl. Giurgiu: 
         Aici aş vrea să aduc o precizare, în documentaţia noastră acest punct a coincis cu 

punctul 72. S-a revenit de dimineaţă cu punctul care trebuia să fie, l-am analizat şi 
din punctul meu de vedere este în regulă. 

         Dl. Director Mischianu: 
         În privinţa documentaţiei, au existat decât patru documentaţii care s-au suprapus, 

cele care v-au fost predate pe stick.   
          Dl. Preşedinte: 
          Una din cele patru a fost la secretarul comisiei de urbanism. Am avut alte 

documentaţii pe care am analizat. 
          Supun la vot proiectul de  hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuraţiei 
urbane, funcţională şi structura volumetrică, în municipiul Craiova, zona 
str. Dr. Constantin Severeanu, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru, 
1 vot împotrivă (Predescu) şi 1 abţinere (Marinescu Dorel). 

 
 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reanalizarea tramei stradale în condiţiile propriet ăţilor 
apărute după aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Bucureşti – 
Aeroport,în municipiul Craiova, zona str. Pescăruşului. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism. 

         Dl. Ştefârţă: 
        Şi acest punct a avut vot negativ, dl. Preşedinte a spus că ar fi trecut dacă cineva 

ar fi venit cu planşele în original şi dacă am fi văzut mai bine, pentru că din 
materialul pe care l-am avut nu s-a înţeles aproape nimic. Eu zic că unele dintre 
acestea ar trebui să reapară pe ordinea de zi luna viitoare. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cei din executiv care i-au privat pe aceşti cetăţeni de dreptul de a avea 

documentaţia prezentată în mod corect comisiei, trebuie să răspundă şi de luna 
viitoare când nu mai pot fi introduse pe legislaţia care exista până acum. De aceea 
colegii de la comisia de urbanism au stat cinci ore ieri şi au studiat fiecare proiect 
în parte pentru că ştiau că au responsabilitate şi de ei depinde viitorul unor oameni, 



  

inclusiv locuinţele unor oameni, chiar dacă este Crăciunul, chiar dacă este ajunul 
Crăciunului, au stat cinci ore, iar cei din executiv le-au dat nişte documentaţii mai 
puţin lizibile, ca să fiu cât se poate de elegant şi în momentul de faţă constat că nu-
şi asumă nimeni răspunderea, ca, de altfel, în toate celelalte dăţi , din partea 
executivului. Ar trebui să vină să le spună acestor oameni de ce au făcut acest gest 
pentru ei, aşa cum a fost la punctul 68. 4 dintre acele documentaţii erau chiar la 
membrii comisiei de urbanism.  4 dintre colegii de la comisia de urbanism aveau 
alte documentaţii şi au trebuit să creadă executivul şi să vadă că la punctele 68 şi 
72 erau aceleaşi proiecte.  Am avut îngăduinţa să aşteptăm şi astăzi de dimineaţă 
proiectul, să ne uităm pe el, să avem toată disponibilitatea, să vorbim frumos, să 
venim aici să-l votăm, să ne purtăm civilizat, să avem dialog. Vă mulţumesc. 

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

Împotrivă? Votat cu 19 voturi împotrivă şi 6 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost 
respins.      

 
 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în 
municipiul Craiova, zona Aleea 2 Toamnei. 

    Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

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

Împotrivă? Votat cu  16   voturi împotrivă şi 8 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost 
respins.   
 

 
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei 
zonei şi tramei stradale, conform Planului Urbanistic General, în 
municipiul Craiova, zona Aleea 2 Primăverii. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la revizuirea indicilor POT şi 
CUT, cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale, conform Planului 
Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona Aleea 2 Primăverii, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la la revizuirea reglementărilor f ără modificarea tramei 
stradale conform Planului Urbanistic General aprobat prin Hot ărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000, în municipiul 
Craiova, zona str. Vasile Alecsandri, Gilortului, Dezrobirii. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

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

Împotrivă? Votat cu  16  voturi împotrivă şi 8 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost 
respins.   

 
 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea construirii în condiţiile documentaţiilor 
aprobate anterior, a destinaţiei şi regimului de înălţime conform 
Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul Craiova, zona str. 
Vasile Alecsandri. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   
D-ra Predescu: 
Titularul dreptului şi-a obţinut dreptul de proprietate pentru acţiune în 

constatare, însă el a trebuit să-şi reglementeze accesul la acest imobil, pentru că 
accesul se face de pe domeniul public şi de aceea nu poate fi promovat un astfel de 
proiect, ca să se înţeleagă despre ce este vorba. Are aviz negativ şi în comisia 
juridică.  

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

Împotrivă? Votat cu  16  voturi împotrivă şi 8 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost 
respins.   
 

 
 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la restudierea reglementărilor de construire conform Planului 
Urbanistic General aprobat în condiţiile propriet ăţilor actuale, cu 
păstrarea tramei stradale, în municipiul Craiova, zona str. Narciselor. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 



  

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

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la restudierea reglementărilor de 
construire conform Planului Urbanistic General aprobat în condiţiile 
proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei stradale, în municipiul Craiova, 
zona str. Narciselor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea 
prevederilor Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona 
B-dul Carol I, str.Păcii şi str.Ştefan cel Mare. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  19  

voturi împotrivă şi 5 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.   
 

 
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică în municipiul Craiova, zona str. Col. Scarlat Demetriade, 
str. Doljului şi str. Amaradia. 

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuraţiei 
urbane funcţionale şi structura volumetrică în municipiul Craiova, zona str. 
Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. Amaradia, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 



  

 
77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reconversia funcţională a str. Dr. Victor Papillian şi a 
indicilor destinaţiei propuse în municipiul Craiova, zona str. Dr. Victor 
Papillian. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia de urbanism.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  1 

vot pentru (Ştefârţă), 15  voturi împotrivă şi 8 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost 
respins.   
 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de 
urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor. 

     Dl. Director Mischianu:  
Aviz nefavorabil la comisia juridică. S-a recomandat executivului introducerea 

peste ordinea de zi a unui nou regulament care era anexă la raportul de specialitate. 
Dl. Marinescu Dorel: 
Avizul nefavorabil a fost dat prin abţinerea membrilor comisiei nu vot 

împotrivă.    
         Dl. Preşedinte: 
         Eu am citit acest raport făcut de executiv şi executivul avizează nefavorabil 

proiectul d-lui Ştefârţă pentru un singur motiv pe care l-am găsit în toată această 
expunere în care se face referire la lege. Apreciem că prezintă lacune. Acesta este 
tot motivul pentru care executivul avizează nefavorabil proiectul de hotărâre iniţiat 
de către dl. Ştefârţă, pentru că prezintă lacune şi vine cu un alt proiect de hotărâre.  
În luna august executivul a venit cu un proiect de hotărâre referitor la cromatica 
faţadelor, noi am considerat că este perfectabil, dl. Ştefârţă s-a apucat de treabă 
împreună cu ceilalţi colegi, a venit cu el, din punctul meu de vedere îmbunătăţit, 
dar executivul spune că prezintă lacune şi propune altul. Mai mult decât atât aici ni 
se ataşează şi o adresă emisă de Ordinul Arhitecţilor din România prin care dânşii 
consideră că proiectul de hotărâre nu beneficiază de o implicare activă a ordinului 
şi a breslei arhitecţilor. În luna august când nu am acceptat acest proiect de hotărâre 
iniţiat de executiv, s-a luat legătura cu Ordinul Arhitecţilor şi am aşteptat patru luni 
de zile ca Ordinul Arhitecţilor să vină cu îmbunătăţiri clare, concrete şi la obiect, 
iar dânşii, după patru luni de zile, vin fără nici un amendament, fără nimic 
constructiv şi ne spun să-l amânăm că nu sunt băgaţi în seamă. 

          Dl. Ştefârţă: 
          În calitate de iniţiator mi-am însuşit o observaţie pe care a făcut d-ra profesor în 

urmă cu două luni de zile în care a spus că nu a înţeles ce înseamnă RGB şi eu am 
venit şi v-am dat un text modificat la art. 1 în care am explicitat ce înseamnă  RGB 
în sensul sistem general utilizat pentru definirea culorilor red green blue prin care 
sunt specificate pentru fiecare culoare care sunt cantităţile  de roşu, verde şi 



  

albastru care o compun, prin amestecarea acestor trei culori de bază în diferite 
proporţii rezultă şi celelalte culori.  Am făcut asta pentru că mi s-a părut corectă 
observaţia colegei noastre  şi mi-am însuşit-o.  Tot la acelaşi articol vorbeam 
despre vopsitorii şi am adăugat vopsitorii exterioare. 

          D-na Gheorghe Ana: 
          Îl felicit pe dl. Coleg Ştefârţă pentru că pentru această iniţiativă cu doi ani în 

urmă veneam şi eu cu o propunere , dar nefiind de specialitate n-am putut să fiu 
iniţiatoarea unui astfel de proiect. În felicit şi cred că cu această ocazie, vom vedea 
şi noi şi vom intra în legalitate cu toată arhitectura şi cu toată cloristica din acest 
oraş. În numele dvs. al colegilor, urăm craiovenilor la muţi ani şi un an nou cu 
multe bucurii şi cu multe realizări. Ne pare foarte rău că dl. Primar nu este aici cu 
noi ca să ureze şi dânsul la mulţi ani de la această tribună. Îi informez pe craioveni 
că se află la restaurantul Flora împreună cu salariaţii din primărie, sărbătoresc 
împreună pe banii craiovenilor acest sfârşit de an.   

          D-ra Predescu: 
          Luarea mea de cuvânt priveşte doar acest aspect. Ca să fim obiectivi atât 

proiectul propus de executiv a suferit îmbunătăţiri în forma amendamentului care a 
însoţit proiectul d-lui consilier Ştefârţă  şi a fost formulat ca un proiect distinct, 
punctul 2 peste ordinea de zi şi a fost discutat, iar pe de altă parte şi proiectul iniţial 
al d-lui Ştefârţă, care  fusese formulat din luna trecută, a suferit şi el îmbunătăţiri. 
Ca atare, sunt două proiecte cu conţinuturi distincte, ambele îmbunătăţite şi 
urmează faţă de forma iniţială să ne pronunţăm prin vot asupra lor.  

          Dl. Preşedinte: 
          Supunem la vot acest proiect cu modificările aduse de iniţiator. Cine este 

pentru?  
Art.1. Se aprobă Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica faţadelor 

pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Predescu).  

 
 

79. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul 
consiliului local al municipiului Craiova pe anul 2011, catre Uniunea 
Scriitorilor din Romania.  

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         Nu am avut acest proiect. Există la vreun coleg? Ce valoare are? Ce votăm? 
         Dl. Marinescu Nicolae: 



  

         Pentru că a fost prezentat în cadrul comsiiei pentru cultură. Acest premiu se 
acordă de mai mulţi ani de către primărie şi colegii din comisia de cultură au avizat 
favorabil acest proiect. Comisia la care aţi fost dvs. a fost prima şi atunci nu venise 
proiectul. 

         Dl. Ştefârţă: 
         Acest premiu se dă pentru discursuri politice?  
         Dl. Preşedinte: 
         Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă acordarea unui sprijin financiar din  bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011, în sumă de 20.000 lei, către Uniunea 
Scriitorilor din România, reprezentând premiile şi onorariile pentru juriu. 

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

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

 
 
 

80. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului local de 
urbanism referitor la  cromatica fatadelor pentru cresterea calitatii 
arhitecturale a cladirilor in  municipiul Craiova.   

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu  1 

vot pentru Predescu), 22  voturi împotrivă şi 1 abţinere (Marinescu Dorel). 
Proiectul de hotărâre a fost respins.   

 
 
 

81. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri 
si cheltuieli la SCM Craiova.  

     Dl. Director Mischianu:  
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

         Dl. Viceprimar Dincă: 
          Aşteptam ca cineva din executiv să spună. Sport Club Municipal a primit o 

sponsorizare, motiv pentru care noi trebuie să băgăm în buget şi să le mulţumim 
celor care au susţinut clubul.  

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

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club 
Municipal Craiova, pe anul 2011, la valoarea de 5.353,00 mii lei, conform 
anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2011. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 22.12.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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