
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 24.11.2011 

 
 
 

 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, dl. Cherciu este absent motivat. Potrivit regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local, supun 
aprobării dvs. procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27.10.2011, în care 
au fost adoptate 30 de hotărâri. Până în prezent nu au controlul de legalitate decât 2 
dintre acestea. Supun aprobării dvs. decât raportul de legalitate parţial, pentru cele 
2 hotărâri,  şi procesul-verbal al şedinţei. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Ţui pentru a prelua conducerea şedinţei.  
        Dl. Preşedinte: 
      Prin dispoziţia nr. 16463/18.11.2011; Primarul Municipiului Craiova, în 
temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind 
administraţia publică locală; dispune: Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 24.11.2011, 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 rectificării bugetului general 

consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

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

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

cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de 

împrumut la termen nr.167199/02.12.2010 încheiat între Municipiul Craiova 
şi HYPO NOE GRUPPE BANK AG 



  

7. 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 decembrie 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturată populaţiei, începând cu 01 noiembrie 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de epurare apă uzată pentru 
municipiul Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor de energie termică în 
instalaţiile de producere şi distribuţie  din municipiul Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj  din municipiul Craiova.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Mischii, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Pieleşti, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Breasta, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren situat în Piaţa Veche. 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Ghiţă Nicolae, a spaţiului situat 
în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.73. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere 
pentru locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere având ca 
obiect o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe 
de investiţii la nivel naţional. 

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

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

21. 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 garaj. 



  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova situat în str.Târgului, nr.26. 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
imobilelor situate în municipiul Craiova, str. Filantropia, nr.1 şi nr.1 bis. 

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Centru de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare”. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Ogorului” Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Împăratul Traian” Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ” Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru 
obiectivul “Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est 
la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti”. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, cu destinaţia de 
locuinţe colective şi funcţiuni complementare, în municipiul Craiova, b-dul. 
Nicolae Titulescu, nr.62 A. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3+M, în municipiul 
Craiova, str. Parcul Câmpul Libertăţii 1848, nr.17A. 

35. 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. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea posibilităţii de construire în str. Brestei, zonă cu interdicţie de 
construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal. 

37. 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. 

38. 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 Calea Bucureşti. 

39. 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. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform Planului 
Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona str. Bătrânilor. 

41. 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. 

42. 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. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în municipiul Craiova, zona Aleea 1 Şimnic. 

44. 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). 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona strada Cornului. 

46. 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. 

47. 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. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reanalizarea posibilităţilor de construire în zona adiacentă str. George 
Fotino, cu păstrarea condiţiilor din Planul Urbanistic Zonal “schimbare 
destinaţie din teren de sport, în zonă de locuinţe collective şi funcţiuni 
complementare, cu regim de înălţime P+2...4”, în municipiul Craiova, zona 
str. George Fotino. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire str. General 



  

Constantin Argetoianu -  zona str. General Constantin Argetoianu, str. Fraţii 
Goleşti. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T. cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 
stradale conform P.U.G zona str.Honore de Balzac. 

51. 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. 

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

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona str. Merişorului. 

54. 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. 

55. 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. 

56. 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 
strada Pictor Ion Andreescu. 

57. 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. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 7, Parcela 12/3. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 29, Parcela 4. 

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

61. 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. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi  funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic General aprobat în municipiul Craiova, zona Calea Unirii. 



  

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

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

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

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi 
înălţimii conform Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul 
Craiova, zona str. George Enescu. 

 
Propun să votăm în bloc ordinea de zi. 
D-na Secretar: 
Dacă îmi permiteţi, executivul mai retrage punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, 

iar după ultimele două comisii, juridică şi urbanism, au mai fost retrase punctele 
63, 64, 65, deci sunt mai mult de 16 puncte retrase. Dacă vreţi eventual, să reluăm 
numerele care se retrag. Noi vi le-am nominalizat. Punctul nr. 10, 31, 32, 35, 36, 
37, 39,  41, 42, 44, 46, 47, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 65. Cele de la urbanism, am 
motivat atunci, sunt legate de intrarea în legalitate, în sensul aplicării sancţiunilor 
contravenţionale prevăzute de Legea nr. 50. Punctele 33 şi 34 erau sub rezerva de a 
fi reexaminate. Dl. Arhitect a reexaminat decât documentaţiile existente. Deci 
rămân în ordinea de zi.  

Dl. Preşedinte: 
În aceste condiţii, propun să votăm în bloc ordinea de zi.  
Dl. Ştefârţă: 
Vreau să vă spun că din cele 35 PUZ-uri cât au fost iniţial pe ordinea de zi, au 

fost retrase aproape jumătate pentru ca titularii să fie amendaţi mai întâi pentru 
nerespectarea legii, ei făcându-se vinovaţi de executarea  de construcţii f ără 
autorizaţii. Consider că executivul a procedat corect când a decis aceasta.  Foarte 
bine, să-i amendeze. Întrebarea care urmează este: pe executiv cine îl amendează 
pentru că a ţinut la sertar un an de zile aceste PUZ-uri, pe executiv cine îl 
amendează pentru că i-a împiedicat pe aceşti oameni atâta amar de vreme să 
construiască ilegal? Cred că este o întrebare retorică la care nu voi căpăta niciodată 
răspuns. 

Dl. Primar: 
Pe executiv o să-l amendeze, probabil, justiţia, dacă este acţionat în instanţă de 

proprietarii de case şi de imobile care şi-au construit deja. Dar vă întreb eu pe dvs., 
de ce nu aţi înfiin ţat acea comisie tehnică de acum un an de zile? A trebuit să vin la 
primărie din iulie, să forţăm nota în şedinţe de consiliu să vă puneţi de acord să  
stabiliţi comisia tehnică? Eu din iulie sunt la primărie. Spuneţi că de un an de zile 
sunt ţinute în sertare. Întrebaţi-i pe cei care au condus această primărie atunci. Eu 



  

am considerat corect, nu încurajez ilegalitatea în primărie. Au construit fără 
autorizaţie, să plătească amenda respectivă 100 milioane, 200 milioane, 500 
milioane, până la un miliard. După aceea intrăm în şedinţă ordinară a Consiliului 
local municipal şi  stabilim dacă aceste PUZ-uri sunt legale sau nu.  

Dl. Ştefârţă: 
Am drept la replică. În general ştim cine a desfiinţat comisia tehnică şi ştim că 

înfiinţarea acestei comisii tehnice nu a fost atributul consilierilor. În general, ar 
trebui să vină din partea executivului un asemenea demers. Constat şi acum că 
după ce s-a înfiinţat această comisie tehnică, s-a spus că nici nu avea treabă să se 
ocupe cu aceste PUZ-uri, că aceste PUZ-uri puteau fi judecate fără să treacă prin 
comisia tehnică. Că această comisie tehnică a fost făcută pentru PUZ-urile viitoare. 
Şi am mai spus: PUZ-uri din care nu avem nici unul, nu avem nici un PUZ care să 
nu se încadreze în fosta lege. Aceste PUZ-uri puteau fi judecate în lipsa comisiei 
tehnice.  Înainte de a pune punct, vreau să mă corectez pe mine, în sensul că doresc 
să adăugăm la ordinea de zi un punct care se referă la modul în care se vor vopsi 
blocurile de acum încolo, în sensul că doresc să aprobăm un regulament referitor la 
cromatica faţadelor, care are drept scop creşterea calităţii arhitecturale ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova.  Este un document  care a fost înaintat 
executivului din timp, care trebuia să aibă referatul de la compartimentele care 
răspund de pregătirea materialelor pentru şedinţă, care nu a fost făcut, şi mi-e 
teamă că stând la discreţia dumnealor, acest tip de hotărâre se va amâna sine die 
până la calendele greceşti. Voi veni acum la dvs., dl. Preşedinte, să vă înmânez  
proiectul de hotărâre aşa cum l-am conceput eu.  

D-na Secretar: 
Cu privire la acest proiect, dacă îmi permiteţi, care se introduce în 

suplimentarea ordinei de zi, două comentarii pe condiţia de legalitate. Potrivit art. 
43 nu se justifică urgenţa, potrivit art. 44, nu se pot examina în şedinţa de consiliu 
fără raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de resort al 
primarului. Pe de altă parte, vă comunic că raportul a fost depus la executiv, deci în 
vederea întocmirii acestuia, pe data de 02.11.2011, adică nu sunt împlinite cele 30 
de zile prevăzute de lege în care există obligaţia legală a compartimentului, motiv 
pentru care vă învederez că este nelegală suplimentarea ordinei de zi.   

Dl. Primar: 
Dacă această comisie are caracter consultativ, adică nu are nici o valoare, de ce 

nu aţi discutat PUZ-urile şi PUD-urile până în luna iulie? Eu o singură dată am 
amânat fiindcă s-a discutat pe holurile primăriei, în birouri, la mine în birou că „am 
discutat cu consilierii PDL, am vorbit cu consilierii PSD şi toţi sunt de acord să 
treacă nu ştiu ce PUD.” Am vrut să văd şi eu ce pile şi ce intervenţii sunt. Atât am 
amânat, o lună de zile. 

Dl. Vasile: 
Referitor la ordinea de zi, aş propune scoaterea punctelor 33 şi 34 care se 

referă la două PUD-uri, deoarece, aşa cum am discutat şi în cadrul şedinţei de 
comisie de urbanism, nu este necesară elaborarea unei astfel de documentaţii 
urbanistice, deoarece nu se modifică CUT-ul şi POT-ul prevăzute în PUG.  Atunci 



  

considerăm că nu este de competenţa consiliului local. Autorizaţia de construcţie 
nu este ţinută în loc de întocmirea acestor PUD-uri. 

D-na Secretar: 
     Voi face un singur comentariu. Cred că dl. Arhitect şef precis nu este în sală. 
Am învederat şi comisiei juridice punctul dvs. de vedere şi motivarea retragerii. Dl. 
Arhitect şef, care coordonează şi răspunde de această activitate, insistă să fie 
respingerea consiliului local pentru că dânsul apreciază că se impune documentaţie 
de urbanism. Acesta a fost motivul pentru care au rămas pe ordinea de zi. Inclusiv 
la comisia juridică dânsul a venit şi a prezentat punctul de vedere al personalului 
de specialitate, să rămână în ordinea de zi.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     În primul rând, vreau să-i mulţumesc d-lui Ştefârţă că a realizat acest proiect. 
Acum două luni de zile când am insistat să facem un proiect pentru realizarea 
faţadelor clădirilor cu o anumită disciplină, s-a spus că se va reface acel proiect. 
Nu s-a refăcut. Dl. Ştefârţă şi-a luat angajamentul că va face un alt proiect, şi l-a 
făcut. Înţeleg că una dintre motivaţii este aceea că nu s-a ajuns la termenul de 30 de 
zile. Înţeleg că cea de-a doua motivare este că nu sunt rapoarte de specialitate, că 
se pot face doar în a treizecea zi. Am înţeles acest lucru. Vă învederez faptul că 
aveţi de la începutul lunii octombrie încă un proiect de hotărâre semnat de cel puţin 
13 consilieri locali, nu are importanţă de la ce partid sunt, în care s-a propus să 
facem doi cetăţeni de onoare şi în dezbaterile de luna trecută am văzut că există o 
unanimitate în acest sens, şi acest proiect, deşi au trecut cele 30 de zile, nu au fost 
supuse aprobării consiliului local, fie că nu aveau raport de specialitate favorabile 
sau nefavorabile, nu au fost supuse dezbaterii consiliului local, deşi sunt, după 
socoteala mea, undeva la 55 de zile şi nu 30 de zile. Eu cred că avem un aparat de 
specialitate eficient în subordinea primarului care nu aşteaptă să se ajungă în a 
treizecea zi pentru a face un raport de specialitate, motiv pentru care cred că şi 
astăzi se pot face rapoartele de specialitate şi putem pune pe ordinea zi proiectul 
propus de dl. Ştefârţă fără nici un fel de problemă. 
     De asemenea, cele două proiecte de care a vorbit dl. consilier Marian Vasile, se 
referă la 2 PUD-uri. În comisia de urbanism a fost unanimitate. Asta înseamnă că, 
chiar dacă dl. Arhitect nu este prezent aici, îi dă posibilitatea ca la următoarea 
şedinţă  să vină cu explicaţii suplimentare, dacă acestea există. S-a spus că ar fi 
posibil să existe tocmai că în această şedinţă le retragem şi nu ne pronunţăm asupra 
lor,  este un avantaj pentru Domnia Sa ca să ne explice cum stă cu aceste PUD-uri, 
deşi repet, nu se modifică nimic  faţă de condiţiile impuse în PUG, în sensul că nu 
se modifică POT-ul, nu se modifică CUT-ul, şi, în aceste condiţii, aceste aspecte 
cred că trebuie explicate mai atent, şi să vină şi cu actele normative, dacă le invocă 
în acest sens, suntem deschişi, la această şedinţă am avut o colaborare foarte bună 
pe cea mai mare parte dintre proiecte a existat unanimitate, deci lucrurile cred că 
merg din ce în ce mai bine, şi cred că trebuie să fie un ajutor reciproc nu numai din 
partea noastră pentru arhitect, dar şi din partea arhitectului către noi, iar în acest 
sens îl rog să dea dovadă de solidaritate şi  să facem raportul de specialitate pentru 



  

proiectul d-lui Ştefârţă, care îi este şi coleg, din punct de vedere profesional, este 
tot arhitect.    
     D-ra Predescu: 
     Cu privire la proiectul propus de dl. Consilier Ştefârţă, ieri în comisia juridică 
dânsul ni l-a prezentat, dar în raport de materialul care ne-a fost prezentat, ca şi 
chestiuni de legalitate, am invocat pe de o parte faptul că în raportul pe care 
iniţiatorul l-a realizat şi însoţea proiectul şi era singurul raport, nu se arăta urgenţa 
care justifica introducerea peste ordinea de zi fără a fi discutat în comisii şi fără a 
avea un raport de specialitate. Pe de altă parte, este foarte adevărat că am invocat şi 
problema legală a celor 30 de zile, care trebuie să expire şi după care am putea 
pune în discuţie faptul că s-ar asana lipsa raportului de specialitate, dacă aceasta ar 
veni din culpa comisiei de specialitate care, deşi a fost sesizată cu mai mult de 30 
de zile, în cele 30 de zile nu a întocmit raportul. Văzând că aceste două condiţii nu 
sunt întrumite, şi mai ales dl. Arhitect şef, care a spus că-şi însuşeşte acest proiect, 
dar că dânsul aşteaptă şi o lucrare din partea Corpului Arhitecţilor, a rămas ca să 
fie depus pentru luna decembrie, cu toate actele pe care iniţiatorii înţeleg să 
întocmească proiectul.  
     În ceea ce priveşte punctele 33 şi 34, ele au făcut obiectul analizei comisiei 
juridice şi în prezenta d-lui arhitect şef. Votul nu a fost pozitiv, este foarte 
adevărat, nu are un aviz, nici din partea comisiei de urbanism, nici din partea 
comisiei juridice, nici unul dintre cele două proiecte, dar consider că numai în 
aceste condiţii ele trebuie menţinute pe ordinea de zi. 
     Dl. Badea: 
    Îi mulţumim d-rei Bianca Predescu că ne-a explicat în 50 de fraze ceea ce ne-a 
explicat d-na secretar în două. Vis a vis de aceste PUZ-uri şi PUD-uri este foarte 
important să ştie craiovenii că în momentul actual, la nivel de urbanism, Craiova 
este blocată. Cei care doresc să construiască în această perioadă de criză şi fac 
eforturi mari pentru a construi, nu au posibilitatea să facă aceste lucrări datorită 
lipsei PUZ-urilor şi PUD-urilor din zona dumnealor. Nu trebuie să uităm că pentru 
a avea bani în bugetul local, eliberarea acestor autorizaţii de construcţii poate veni 
cu acest surplus la bugetul local. Totodată, în urma construirii acestor clădiri, 
gândiţi-vă că încasăm la bugetul de impozite, taxe şi venituri, bănuţi în plus. 
Totodată sunt multe locuri de muncă ce se crează în urma aprobării acestor PUZ-
uri şi obţinerea autorizaţiilor de construcţie. Vă rugăm să urgentaţi băgarea acestor 
PUZ-uri şi să încercăm să urgentăm să dăm drumul la construcţii în Craiova, 
pentru că este păcat, avem foarte mulţi oameni care îşi doresc să construiască şi 
acest oraş merită mai mult decât are în momentul actual. Acest blocaj îl avem de 3-
4 luni. Haideţi să trecem peste anumite ambiţii personale şi să dăm drumul la 
construcţii în Craiova. 
     Dl. Primar: 
     Nu este vorba de ambiţii personale, este vorba de respectarea legalităţii. Repet, 
o singură lună am amânat ca să văd reacţia unor consilieri, fiindcă am avut atât de 
multe informaţii şi reclamaţii la nivel de primar, alte direcţii din primărie, şi am 
spus să vedem şi noi de ce neapărat vor să încalce legalitatea în Craiova. Nu poţi să 



  

construieşti fără să plăteşti că vrei tu. Aşa s-a întâmplat să avem şase sute de case 
fără autorizaţie, sau poate mai bine. N-am inventariat corect. Nu mai vorbesc de 
cetăţenii de etnie romă care au construit palate şi nimeni nu se ia de ei că nu au 
PUZ, nu au PUD, nu plătesc impozite, fac ce vor în această Craiovă. Poliţia locală 
împreună cu Serviciul Disciplina în construcţii trebuie să-şi facă datoria. Care 
greşeşte, să plătească. Toţi vrem să luăm bani la primărie, să atragem oricum, dacă 
suntem în stare să mai micşorăm din taxe, dar  să crească masa impozitelor. Dra, 
repet, să nu se încalce legea. 
     Dl. Badea: 
     Luna trecută am retras 20 PUZ-uri de pe ordinea de zi, astăzi iarăşi scoatem 18. 
Respectăm legalitatea, dar este păcat că sunt foarte multe PUZ-uri şi este păcat de 
oamenii aceştia să aştepte după noi. 
     Dl. Primar: 
     Discuţiile din comisiile de specialitate, consilierii, au stabilit să retragem acele 
puncte, că nu sunt legale. Aşa mi s-a spus de către arhitectul şef.  A spus că s-a 
bătut acolo şi nu au fost de acord că nu sunt bune şi le-a retras. Nu primarul le 
retrage, primarul le propune. Nu sunt ale mele aceste PUD-uri ca să fie reacţie 
adversă faţă de mine. Nu am treabă, nu ştiu cine sunt ăştia. Dar nu retrag eu. 
     Dl. Badea: 
     Dvs. le-aţi pus pe ordinea de zi. Nu trebuia să le puneţi pe ordinea de zi dacă nu 
respectă legalitatea. Asta este întrebarea mea. Trebuiau să vă pună la dispoziţie 
proiectele  întocmite corect. 
     Dl. Primar: 
     Îmi pare rău că dl arhitect nu este în sală să spună clar dacă sunt corecte sau nu. 
Eu nu sunt arhitectul şef al municipiului. 
     Dl. Badea: 
     De legalitate semnează şi d-na secretar, dânsa ar trebui să ne spună de ce sunt 
aşa de multe retrase de pe ordinea de zi. 
     D-na Secretar: 
     Am spus şi în comisiile de specialitate. Având calitatea pe care o am, am dispus 
verificările preliminare după introducerea pe ordinea de zi.  Aceste examinări au 
demonstrat prin Poliţia Locală, Serviciul Disciplina în Construcţii ca acele 15-16  
au construcţii nelegale şi nici măcar nu au aplicate sancţiuni la Legea 50.  V-am 
propus exact acest lucru după care am înaintat documentaţia către dl. Primar să 
aibă în vedere că din cele treizeci şi ceva de puncte, jumătate erau în afara legii. Nu 
trebuia să propun această măsură? Asta am făcut, pe condiţia de legalitate. 
Amintiţi-vă că am avut dispută cu poziţia din Arieş în care eu am venit cu 
documentaţiile din care rezulta că nu este contravenient şi am revenit demonstrând 
că este. Mai mult de atât ce să facă un secretar de municipiu? Eu nu am şaptezeci 
de competenţe legale. Şi să vă mai spun un element că tot nu m-aţi lăsat să 
vorbesc, la punctele 33, 34. Motivaţia pentru care dl. Arhitect doreşte să rămână în 
şedinţă admis sau respins, nu are importanţă, este faptul că în certificatul de 
urbanism este cerut PUD. Cum revii la un certificat aflat în circuit? Cetăţeanul, 
chiar dacă nu vrem să-l introducem, este ţinut de acel certificat de urbanism. Nu 



  

ştim dacă l-a cerut bine sau nu, dar i-a pus condiţia PUD-ului. Că se admite, că se 
respinge, este condiţia urbanistică pusă în certificatul de urbanism şi răspund de 
legalitate atunci. Omul acela ne va putea da în judecată pentru că i-am cerut PUD. 
Nu altcineva a cerut, noi, tot autoritate i-am cerut PUD. De ce ne cer, urbaniştii ştiu 
şi suntem obligaţi, chiar dacă nu suntem favorabili acestei documentaţii, să ne 
pronunţăm.   
     Dl. Vasile: 
     O afirmaţie că s-au scos la comisie aceste puncte. Nu este adevărat. Noi am 
analizat aceste puncte de pe ordinea de zi, am stat o săptămână, ne-am sucit, ne-am 
gândit, şi când am ajuns la comisii ne-am trezit că zeci sunt retrase. Aici undeva 
este o problemă. Adică stăm, ne gândit, ne sucim, toţi 27 consilierii şi când 
ajungem la comisie ni se spune că s-au mai retras 10. Undeva este o incompetenţă. 
     Dl. Primar: 
     Vă dau dreptate. Eu am fost închis că am semnat în fals o autorizaţie de 
construcţie. Eu, primarul. Mai erau cinci care au semnat lângă mine. Ce să vă 
spun? Discutaţi cu arhitectul şef când îl aveţi în faţă.  
     Dl. Vasile: 
     Întrebarea noastră este de ce se mai introduc pe ordinea de zi dacă pe urmă se 
scot şi se introduc iar. Este o incompetenţă pe undeva. 
     Dl. Primar: 
     Direcţiile de specialitate propun proiectele de hotărâre. Eu le semnez şi le 
propun în consiliu. Dacă între timp se constată că sunt ilegalităţi, le retragem. 
     Dl. Vasile: 
     Luaţi măsuri cu direcţiile care le propun. 
     Dl. Primar: 
     Eu sunt cel mai supărat. Credeţi că susţin pe vreunul cu ceva?  Nu am treabă cu 
nimeni. 
     Dl. Giurgiu: 
     Am să revin cu rugămintea să mi se repare microfonul. Tot timpul vorbesc de la 
colegi.  Revin la regulamentul propus de dl. Ştefârţă.  Se invocă faptul că nu este 
foarte urgent acel regulament. Eu aş vrea să ne gândim fiecare dintre noi când 
mergem acasă, să ne uităm pe la clădiri câte sunt în construcţie, câte sunt în 
reparaţie, câte se anvelopează şi ce culori au clădirile astea, şi apoi să ne gândim 
dacă este urgent sau nu acest regulament. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
      În şedinţele anterioare, fie că am avut documentaţii de urbanism, fie că nu am 
avut, în şedinţa anterioară nu am avut nici o documentaţie de urbanism. Eu, 
personal, am sperat că după acea şedinţă, lucrurile vor fi mult mai bine cenzurate şi 
vor fi puse pe ordinea de zi doar proiectele care, într-adevăr merită să fie dezbătute 
pentru că acum avem 66 de proiecte pe ordinea de zi. Constatăm că cel puţin 21 nu 
merită să fie dezbătute.  Când au început comisiile să discute proiectele, la comisia 
de urbanism nici măcar nu am enunţat ce proiecte avem de  dezbătut şi s-au retras 
10. deci 10 proiecte nu au fost dezbătute de comisia de urbanism. Cele care au fost 
dezbătute, astăzi constatăm că o parte dintre ele sunt retrase. Degeaba au primit 



  

aviz favorabil sau nefavorabil, sunt retrase.  Cele două propuse de dl. Vasile pentru 
a se retrage, au o problemă pe care la comisia de urbanism am stabilit că poate fi 
rezolvată şi din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne opunem noi la soluţionarea 
acestor două cereri. Dl. Arhitect ne-a explicat că dacă astăzi vom urma cursul din 
comisii, adică pe lângă avizul negativ vom şi vota împotrivă,  cei doi nu-şi vor 
putea realiza construcţiile. În măsura în care le retragem de pe ordinea de zi şi dl. 
Arhitect revede  întregul material, inclusiv certificatul de urbanism, pentru că nu 
este obligatoriu dacă un certificat de urbanism este eliberat prost, să şi mergem în 
aceeaşi greşeală, să-i dăm un răgaz de o lună de zile să vadă aceste documente şi 
după care să revenim şi să discutăm. Eu sunt absolut de acord cu ce spune dl. 
Badea şi dl. Ştefârţă în sensul că să nu împiedicăm realizarea unor construcţii doar 
datorită faptului că existau sau există unele greşeli care constatăm că pot fi 
remediate.  Acesta este scopul acestei retrageri. Ni s-a părut de bun simţ să-i dăm 
acest răgaz d-lui arhitect şi cred că de acum înainte se va gândi de două ori înainte 
să pună un proiect pe ordinea de zi pentru că, din punctul meu de vedere, toţi cei 
care îşi asumă acea ordine de zi sau care fac propuneri, de la cel care întocmeşte, la 
cel care dispune publicarea acestei ordini de zi, sunt responsabili de numărul de 
proiecte care sunt pe ordinea de zi şi de conţinutul acestora. Nu este un material 
publicitar, este o asumare de răspundere şi de responsabilitate, iar noi ne asumăm 
răspunderea prin vot astăzi aici şi cred că trebuie să fie un vot favorabil cetăţenilor 
Craiovei, indiferent că este un caz punctual, indiferent că este un caz general. Cred 
că acesta a fost scopul pentru care am cerut la comisia de urbanism să fie retrase 
aceste două proiecte. 
     Dl. Primar: 
     Tocmai pentru că sunt responsabil, le las pe ordinea de zi. 
     D-na Gheorghe: 
     Aş vrea şi eu să-i pun o întrebare d-lui primar. Aţi făcut afirmaţia că aţi lăsat o 
lună de zile ca să vedeţi ce intervenţii vin din partea consilierilor. Aş vrea să-mi 
spuneţi care sunt acei consilieri. 
     Dl. Primar: 
     N-aţi fost atentă, n-aţi înţeles nimic. Am spus că au venit cei care doreau acele 
PUZ-uri la mine şi la alţii din primărie, să spună că au discutat cu toţi consilierii şi 
PSD şi PDL şi toţi sunt de acord să treacă acel PUZ. Eu i-am trimis la arhitectul 
şef, pentru că el răspunde de legalitate, nu eu. Eu voi propune pe ordinea de zi. 
Asta a fost discuţia, nu că a venit special la dvs. Că dvs. nu vă ocupaţi cu aşa ceva, 
ştiu  asta. 
     D-na Gheorghe: 
     Nu, nu mă ocup. Chiar nu mă ocup, şi nu m-am ocupat niciodată cu asta. 
     Dl. Preşedinte: 
     Să propunem ordinea de zi, cea care este aşa cum aţi aflat-o până acum la vot în 
bloc. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Inclusiv punctul peste ordinea de zi? Că este un punct peste ordinea de zi. 
     Dl. Preşedinte: 



  

     Este un punct peste ordinea de zi, este un proiect de hotărâre, dar mă gândeam 
să-l propun după aceea.  
     D-na Secretar: 
     Raportat la regulamentul dvs., trebuie să supuneţi aprobării întâi ceea ce aveţi 
propus de executiv, deci ordinea de zi, mai puţin punctele pe care le-am comunicat 
ca fiind retrase. Asta  presupune că în această ordine de zi sunt inclusiv punctele 33 
şi 34. După care supuneţi la vot punctul de peste ordinea de zi propus de executiv. 
Abia după aceea eventualele amendamente sau ceea ce apreciaţi că este necesar.  
Ori alte puncte peste ordinea de zi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Propun votarea ordinei de zi iniţială. Cine este pentru? Votat cu 9 voturi pentru, 
17 voturi împotrivă.  

Supun la vot proiectele peste ordinea de zi.     
  

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din  
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, 
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea elevilor 
sportivi craioveni, în cadrul Galei Sportului Şcolar Doljean; 
 

Al doilea punct este cel propus de dl. Ştefârţă. 
Dl. Răducănoiu: 
Constat că dacă se votează acest punct, nu vom avea decât un punct la ordinea 

de zi, întrucât nu a fost aprobată ordinea de zi. Vă rog să fiţi atenţi şi pe procedură, 
şi pe regulament, d-na secretar,  vă rog să vă pronunţaţi. 

D-na Secretar: 
Potrivit regulamentului şi a Legii 215, ordinea de zi este propusă de către 

primar. Aţi avut o primă ordine de zi propusă, care nu a trecut la vot dat fiind 
faptul că n-a întrunit jumătate plus unul dintre cei prezenţi. Mai aveţi un alt punct 
peste ordinea de zi, propus tot de către executiv pe care probabil îl supuneţi acum 
la vot şi care cu adevărat, va fi până la urmă singurul, nu ştiu ce se întâmplă, că nu 
anticipez  votul dvs. Apoi discutaţi altă ordine de zi.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Este corect ce a spus d-na secretar. Ordinea de zi actuală a avut amendamente 

care se supun ulterior ordinei de zi aşa cum a fost propusă. Acum avem cele trei 
amendamente propuse peste ordinea de zi: cel al d-lui primar, cel al d-lui Ştefârţă 
şi cel al d-lui Marian Vasile. Dl. Ştefârţă propune şi dumnealui un proiect peste 
ordinea de zi şi dl. Marian Vasile  propune ordinea de zi fără cele două proiecte. 
Cred că trebuie să votăm cele trei propuneri după care vom vota rezultatul ordinei 
de zi care va rezulta din aceste trei propuneri.  

D-ra Predescu: 
Întâi se rezolvă chestiunile legate de ordinea de zi şi apoi se trece peste ordinea 

de zi. Mai întâi trebuie să ne lămurim care sunt punctele pe ordinea de zi în raport 
de dispoziţia primarului şi eventualele discuţii care s-au făcut cu privire la ordinea 
de zi.   



  

Dl. viceprimar Dincă: 
Discuţiile care au fost până acum au fost legate de ordinea de zi nu au fost 

altele. Toate au fost legate de ordinea de zi cu propuneri de retragere din ordinea 
de zi şi cu propuneri peste ordinea de zi. 

Dl. Răducănoiu: 
Deja şedinţa constat că se transformă într-un seminar. Se cere cuvântul, se dă 

cuvântul. Vă propun pentru că suntem în afara regulamentului, întrucât dvs. aţi 
încercat supunerea în bloc a ordinei de zi, există posibilitea supunerii fiecărui 
punct de pe ordinea de zi la vot din dispoziţia dată prin dispoziţia primarului. Vă 
rog să procedaţi ca atare, că nu facem acum să ne dăm lecţii de jurisdicţie aici şio 
noi deja nu am intrat pe problemele de fond care vizează interesele cetăţenilor 
municipiului Craiova.  

D-na Secretar: 
Aş vrea să vă spun că propunerea d-lui Răducănoiu are în vedere de fapt, 

condiţia de legalitate a desfăşurării unei şedinţe. Art. 43 este de strictă interpretare, 
deci nu poţi să apreciezi ce faci cu ordinea de zi. Se spune clar, ordinea de zi  a 
şedinţei se aprobă de către consiliu la propunerea celui care a promovat-o, 
respectiv dispoziţia primarului. Pe de altă parte scoaterea de pe ordinea de zi se 
face numai cu acordul iniţiatorului, deci vezi punctele 33 şi 34,  sau dacă acestea 
nu îndeplinesc condiţiile art. 44 adică nu au raport. Acelaşi lucru am vrut să vă 
propun, reluaţi mai bine ordinea de zi punct cu punct pentru că altfel o să faceţi 
comentarii pe modalitatea aprobării şi o să ajungeţi cu un singur punct pe ordinea 
de zi,  dintr-o chestie procedurală pe care legea n-o acoperă nici regulamentul. 
Luaţi în discuţie fiecare punct. 

Dl. Preşedinte: 
Atunci voi supune la vot punct cu punct. 

                                                                                                                   
 

1. Întrebări şi interpelări. Votat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Răducănoiu: 
Am o propunere aici ca acest punct să fie ultimul la ordinea de zi. 
Dl. Preşedinte: 
Cine este pentru ca acest punct să fie primul pe ordinea de zi. Votat cu 17 
voturi petru şi 9 voturi împotrivă. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2011. Votat cu unanimitate de 
voturi. 
D-na Secretar: 
Vom avea în vedere amendamentul din comisii, se vor examina întâi 
punctele 3, 4, 5, cu rectificările, apoi punctul 2, aprobarea bugetului 
consolidat modificat. Deci 2 va deveni 5 şi aşa mai departe. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia”, pe anul 2011. Votat 
cu unanimitate de voturi. 



  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2011.Votat cu 
unanimitate de voturi. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011.Votat cu 
unanimitate de voturi. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de 
împrumut la termen nr.167199/02.12.2010 încheiat între Municipiul Craiova 
şi HYPO NOE GRUPPE BANK AG. Votat cu unanimitate de voturi. 

7.    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 decembrie 2011. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturată populaţiei, începând cu 01 noiembrie 2011.Votat cu unanimitate de 
voturi. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de epurare apă uzată pentru 
municipiul Craiova. Votat cu unanimitate de voturi. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor de energie termică în 
instalaţiile de producere şi distribuţie  din municipiul Craiova. A fost retras 
de pe ordinea de zi. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj  din municipiul Craiova. Votat cu unanimitate de 
voturi. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Mischii, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”. Votat cu unanimitate de 
voturi. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Pieleşti, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”. 
Votat cu unanimitate de voturi. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Breasta, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren situat în Piaţa Veche. 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Ghiţă Nicolae, a spaţiului situat 
în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.73. Votat cu unanimitate de voturi. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere 
pentru locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 



  

Craiova, preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. Votat cu unanimitate de voturi. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere având ca 
obiect o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe 
de investiţii la nivel naţional. Votat cu unanimitate de voturi. 

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

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

21. 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 garaj. Votat cu unanimitate 
de voturi. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova situat în str.Târgului, nr.26. Votat 
cu unanimitate de voturi. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Spania, nr.35 A. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
imobilelor situate în municipiul Craiova, str. Filantropia, nr.1 şi nr.1 bis. 
Votat cu unanimitate de voturi. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al  municipiului Craiova. Votat cu unanimitate de 
voturi. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Centru de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare”. 
Votat cu unanimitate de voturi. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Ogorului” Craiova. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Împăratul Traian” Craiova. 
Votat cu unanimitate de voturi. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ” Craiova. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru 
obiectivul “Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est 
la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti”. Votat cu unanimitate de voturi. 



  

31. 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. A 
fost retras de pe ordinea de zi. 

32. 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. 
A fost retras de pe ordinea de zi. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4, cu destinaţia de 
locuinţe colective şi funcţiuni complementare, în municipiul Craiova, b-dul. 
Nicolae Titulescu, nr.62 A. Votat cu 11 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 
1 abţinere. A fost respins de pe ordinea de zi. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil, cu regim de înălţime D+P+3+M, în municipiul 
Craiova, str. Parcul Câmpul Libertăţii 1848, nr.17A. Votat cu 10 voturi 
pentru, 14 voturi împotrivă şi 2 abţineri. A fost respins de pe ordinea de zi. 

35. 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. A fost retras de pe ordiena de zi. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea posibilităţii de construire în str. Brestei, zonă cu interdicţie de 
construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal. A fost retras de pe 
ordinea de zi. 

37. 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. A fost retras de pe ordinea de zi. 

38. 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 Calea Bucureşti. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

39. 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. A fost retras de pe ordinea de zi. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform Planului 
Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona str. Bătrânilor. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

41. 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. A fost retras de pe ordinea de zi. 

42. 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. A fost retras de pe ordinea de 
zi. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în municipiul Craiova, zona Aleea 1 Şimnic. Votat cu 
unanimitate de voturi. 

44. 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). A fost retras 
de pe ordinea de zi. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona strada Cornului. Votat cu unanimitate de voturi. 

46. 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. A fost retras de pe ordinea de zi. 

47. 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. A fost retras de pe ordinea de zi. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reanalizarea posibilităţilor de construire în zona adiacentă str. George 
Fotino, cu păstrarea condiţiilor din Planul Urbanistic Zonal “schimbare 
destinaţie din teren de sport, în zonă de locuinţe collective şi funcţiuni 
complementare, cu regim de înălţime P+2...4”, în municipiul Craiova, zona 
str. George Fotino. Votat cu unanimitate de voturi. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire str. General 
Constantin Argetoianu -  zona str. General Constantin Argetoianu, str. Fraţii 
Goleşti. Votat cu unanimitate de voturi. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T. cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 
stradale conform P.U.G zona str.Honore de Balzac. Votat cu unanimitate de 
voturi. 

51. 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. 
Votat cu unanimitate de voturi. 

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

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona str. Merişorului.Votat cu unanimitate de voturi. 

54. 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. 
A fost retras de pe ordinea de zi. 

55. 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.Votat cu unanimitate de 
voturi. 

56. 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 
strada Pictor Ion Andreescu. Votat cu unanimitate de voturi. 

57. 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. A 
fost retras de pe ordinea de zi. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 7, Parcela 12/3. Votat cu unanimitate de 
voturi. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 29, Parcela 4. Votat cu unanimitate de 
voturi. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 77, Parcela 14. A fost retras de pe ordinea 
de zi. 

61. 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. A fost retras de 
pe ordinea de zi. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi  funcţionalităţii zonei, conform Planului 



  

Urbanistic General aprobat în municipiul Craiova, zona Calea Unirii. Votat 
cu unanimitate de voturi. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională şi a indicilor destinaţiei propuse în municipiul 
Craiova, zona str. Dr. Victor Papillian. A fost retras de pe ordinea de zi. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
reconsiderearea configuraţiei urbane, funcţională şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona str. Caracal. A fost retras de pe ordinea de zi. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului Urbanistic Zonal 
Romanescu - Potelu aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Potelu. A fost 
retras de pe ordinea de zi. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi 
înălţimii conform Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul 
Craiova, zona str. George Enescu. Votat cu unanimitate de voturi. 

 
Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din  
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea elevilor sportivi 
craioveni, în cadrul Galei Sportului Şcolar Doljean; 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 rectificării bugetului de venituri şi 

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

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

cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 

consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de 

împrumut la termen nr.167199/02.12.2010 încheiat între Municipiul Craiova 
şi HYPO NOE GRUPPE BANK AG 

7.    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 decembrie 2011. 



  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturată populaţiei, începând cu 01 noiembrie 2011. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de epurare apă uzată pentru 
municipiul Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj  din municipiul Craiova.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Mischii, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Pieleşti, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova  şi comuna Breasta, în vederea realizării investiţiei 
„Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren situat în Piaţa Veche. 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea către Ghiţă Nicolae, a spaţiului situat 
în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.73. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere 
pentru locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere având ca 
obiect o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe 
de investiţii la nivel naţional. 

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

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

20. 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 garaj. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova situat în str.Târgului, nr.26. 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
imobilelor situate în municipiul Craiova, str. Filantropia, nr.1 şi nr.1 bis. 



  

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Centru de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Ogorului” Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Împăratul Traian” Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ” Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru 
obiectivul “Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est 
la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti”. 

30. 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 Calea Bucureşti. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform Planului 
Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona str. Bătrânilor. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, în municipiul Craiova, zona Aleea 1 Şimnic. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona strada Cornului. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
reanalizarea posibilităţilor de construire în zona adiacentă str. George 
Fotino, cu păstrarea condiţiilor din Planul Urbanistic Zonal “schimbare 
destinaţie din teren de sport, în zonă de locuinţe collective şi funcţiuni 
complementare, cu regim de înălţime P+2...4”, în municipiul Craiova, zona 
str. George Fotino. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire str. General 
Constantin Argetoianu -  zona str. General Constantin Argetoianu, str. Fraţii 
Goleşti. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T. cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei 
stradale conform P.U.G zona str.Honore de Balzac. 

37. 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. 



  

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiul 
Craiova, zona str. Merişorului. 

40. 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. 

41. 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 
strada Pictor Ion Andreescu. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 7, Parcela 12/3. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică, în 
municipiul Craiova, zona Tarlalei 29, Parcela 4. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
analizarea reglementărilor şi  funcţionalităţii zonei, conform Planului 
Urbanistic General aprobat în municipiul Craiova, zona Calea Unirii. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea construirii documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi 
înălţimii conform Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul 
Craiova, zona str. George Enescu. 

46. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar din  bugetul 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, către Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea elevilor sportivi craioveni, în cadrul 
Galei Sportului Şcolar Doljean;  

 
 
 
1. Întreb ări şi interpelări. 

     Dl. Ştefârţă: 
     Există în Craiova mii de construcţii neautorizate. Există cvartale întregi de vile 
fără autorizaţie. Aceste case nu au apărut peste noapte, ele au apărut în timp. Ani 
de zile oamenii aceia au fost lăsaţi interesat sau nu, să construiască ilegal. Există 
acum o lege nouă care spune clar că cine nu intră în legalitate până în februarie, 
poate spune adio. Care ar fi fost soluţia, să se facă PUZ-uri care să-i pună pe 
oameni în legalitate, însă noi nu prea avem timp să ne ocupăm de elaborarea de 
PUZ-uri, noi suntem ocupaţi cu lucruri mult mai importante, cum ar fi să ascundem 
scaunele în sala de şedinţă, să ştergem o dungă pe asfaltul din Parcul Romanescu,  



  

să ne jucăm cu titlul de cetăţean de onoare, şi aş putea continua lista aceasta. 4 
PUZ-uri au fost în planul primăriei şi nu a mai rămas nici unul. Din raţiuni 
economice, se spune, primăria nu are bani. Foarte bine. M-am oferit să lucrez unul 
gratuit. Nu ar fi nici prima nici ultima lucrare pe care aş face-o gratuit pentru 
oraşul acesta. Nici măcar gratis nu poţi să-i urneşti pe oamenii aceştia. Nu s-a vrut. 
Am PUZ-ul terminat în sertar şi nimeni nu se sinchiseşte. Vreau să-i anunţ pe 
această cale pe craiovenii care locuiesc în zona Lacului Tanchiştilor  să-şi ia 
gândul că vor mai reuşi să intre vreodată în legalitate. Legea le-a dat răgaz 
suficient, din păcate imobilismul birocratic a decis încă o dată pentru viaţa lor. 
Celorlalţi le spun simplu şi concis: ce au votat, au căpătat. Mulţi se pot întreba ce l-
a apucat pe Ştefârţă. Ei, bine, domnilor, vă mărturisesc că este reacţia unui om care 
nu mai crede în diplomaţie, în tact, în cuvinte măsurate, în bună cuviinţă, pentru că 
până acum i s-a răspuns prea des cu minciună, cu grobianism, cu falsitate, cu 
viclenie şi cu indiferenţă. 
     Dl. Primar: 
     Eu am sesizat mai demult Direcţiei de urbanism că în Craiova se construieşte 
fără autorizaţie. Nu este o noutate ce spune dl. Consilier, dar, având în vedere că nu 
trebuie să port un dialog cu dânsul, o să-i răspund în scris şi cred că vinovaţi 
suntem toţi de faptul că nici nu ştiam de această lege că apare într-o lună şi n-o să 
mai construiască niciodată nimeni până nu avem un PUZ sau un PUD aprobat în 
zona tanchiştilor.  
     Despre scaunele din primărie, este o lege, trebuie s-o respectăm.  În prezidiu stă 
primarul, preşedintele de şedinţă şi secretarul Consiliului local. Ce am făcut eu în 
urmă cu patru-cinci ani când eram o echipă şi l-am adus pe Nedelescu şi pe Sorin 
Iordache lângă mine, a fost ceva ilegal. Aş vrea să intrăm în legalitate, asta este tot. 
     Despre cetăţeni de onoare, nu ştiu dacă am propus unul sau doi în această 
perioadă de 11 ani de când lucrez în primăria asta, dar în schimb, îmi aduc aminte 
că l-am propus pe Radu Berceanu cetăţean de onoare al Craiovei, când dvs., colegii 
mei din PDL eraţi 4, şi a trecut. Ce se întâmplă acum, nici nu ştiu cine sunt aceste 
persoane, poate sunt de bună credinţă şi sunt cunoscute în Craiova. Eu nu le 
cunosc, dar am spus ca să fie un moment festiv. Decembrie, aşa spun şi 
revoluţionarii care vin aici, că ei ne-au pus în scaunele acestea, ei au schimbat 
regimul în 1989, de ce nu îi facem cetăţeni de onoare? Craiova poate să devină 
oraş martir. Nu am nimic cu aceste persoane, dar să nu propunem în fiecare şedinţă 
ordinară cetăţeni de onoare. O facem în decembrie, pe 21 sau 22, nu am nimic 
împotrivă. Dvs. stabiliţi şi votaţi, aşa cum l-am făcut pe dl. Senator Radu Berceanu 
cetăţean de onoare, când nu avea nici o şansă să treacă şi a trecut. I-am convins pe 
cei de la PDSR să voteze. Cam acestea au fost problemele ridicate de dl. Consilier, 
şi repet, o să-i răspund în scris ce înseamnă construcţiile neautorizate din Craiova 
şi cine este de vină până la urmă, şi nu cu minciună. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Am două probleme care sunt ridicate de cetăţenii Craiovei. Este vorba de un 
marcaj pe str. Râului, la intersecţia Năsăud cu Fluturi, la acel cămin de nefamilişti, 



  

foarte mulţi elevi trec dimineaţa şi la prânz spre liceul LIA şi fiind traficul destul 
de aglomerat, nu pot să traverseze strada şi le pune viaţa în pericol.  
     De asemeni, tot pe str. Râului este vorba de intersecţia Râului cu Tabaci, 
aceeaşi situaţie, nu există marcaj şi de mult timp oamenii tot aşteaptă acest lucru. 
     Al doilea punct – este o situaţie mai delicată a cetăţenilor din str. Brestei, 
începând de la pelendava până la Podul de la Cernele. Este vorba de apa potabilă, 
un proiect care de trei ani de zile este executat, înaintat către minister, aprobat, 
reactualizat, dar niciodată nu există bani pentru acest proiect. Eu cred că primăria 
ar putea să facă un efort, pentru că nu este atât de costisitor şi să încerce să le dea 
acestor oameni apă, să le pună apă pe masă, elementul vital, măcar de sărbători, pe 
un singur tronson, măcar de la Pelendava până la casa Cocoş ar fi bine să monteze 
un fir de apă cu trei fântâni, la care să suporte primăria consumul în această iarnă. 
Nu cer cine ştie ce, este treabă de bun simţ. 
     Dl. Primar: 
     Cred că dl. Albăstroiu trebuia să înceapă să mulţumească, nu mie, dar celor de 
la Compania de Apă că s-a finalizat canalizarea pe str. din jurul Sălii Polivalente, 
Şoimului, fiindcă la sugestia dânsului, şi avea dreptate, am acţionat în regim de 
urgenţă. 
     Despre marcaje, nu se mai fac iarna. Marcajele se fac la temperaturi de 9-10 
grade temperatura solului, ori acum suntem la -3, -4, 0 grade. N-o să mai putem 
face nimic. Poate să plantăm acolo un indicator, dar tot în limitele legii, că nu 
putem să-l facem mai mare. „Atenţie, şcoală”, „Atenţie, trecere pietoni”. Asta 
putem să o facem, dar altceva nu. 
     Despre Brestei, dl. Director Buruiană este în sală. Şi azi de dimineaţă am 
discutat cu dânsul, a venit cu un proiect care m-a speriat, m-a îngrozit cât costă, iar 
pentru un singur fir, cum spuneţi dvs., se duce la 640 miliarde lei vechi. Deci un 
kilometru şi ceva de conductă atât costă. 
     Dl. Albăstroiu: 
     S-a făcut un proiect. Dacă vreţi, îl am în maşină acel proiect. Este vorba de un 
proiect de 4 miliarde, care venea o ţeavă pe dreapta, una pe stânga şi încheia inelul 
cu Fermierului, şi mai este unul în care era vorba de DN200, pe partea dreaptă, 
care era continuitatea proiectului acela vast de 600 miliarde. Costa 1 miliard 400 
milioane. Dacă vreţi, după şedinţă vi le pun la dispoziţie. 
     Dl. Primar: 
     Dacă este aşa, vă promit că-l facem din sponsorizări. Mulţumesc celor care stau 
acolo, fiindcă au răbdare cu noi.   
     Dl. Albăstroiu: 
     Vă mulţumesc pentru str. Şoimului că aţi fost foarte operativi. 
     Dl. Mincu: 
     Aş dori să fac o remarcă cu un iz mai hazliu, referitor la colegul meu, dl. Pavel 
Badea care îi făcea observaţie mai devreme d-rei Predescu că foloseşte 50 de 
propoziţii dezvoltate, nu simple. Este normal să le folosească pentru că este 
profesor universitar, cum şi dvs. v-aţi mai propus să faceţi un dribling în plus pe 
marile stadioane din lume. 



  

     Dl. Primar, vă întreb în mod personal, ce viitor credeţi că are Stadionul 
Municipal Ion Oblemenco din punct de vedere al infrastructurii? Nu intrăm în 
problemele Clubului universitatea Craiova. Eu vă rog din suflet în această perioadă 
să faceţi un efort, dvs. şi echipa dvs., formată din cei doi colegi viceprimari, şi aici 
aş face o referire la dl. Viceprimar Dincă, care ştiu că este un om influent în PDL: 
Eu zic să faceţi front comun şi să creaţi un proiect structural în jurul acestui 
stadion, pentru că am înţeles că se poate, şi dacă se poate, nouă ne pasă foarte mult 
de ce se întâmplă cu acest stadion. 
     Referitor la titlul de cetăţeni de onoare care s-au acordat de-a lungul timpului, 
fac o referire referitor la sportivul Sorin Tănăsie.  A fost propus, ca procedură 
vorbesc, nu vorbim sentimental, nu vorbim ce s-a întâmplat la vremea respectivă. 
Ca procedură, executivul l-a propus ca şi cetăţean de onoare. Este foarte adevărat 
că liberalul Lucian Mincu l-a susţinut printr-o formalitate, ca şi vot. Nu aveam de 
unde să ştiu că un campion cu două titluri europene,va fi în acest moment pe 
camere. Chiar nu aveam de unde să ştiu.  
     Referitor la ambuteiajul care se crează pe perimetrul trecerii de pietoni de la 
Universitate, până la trecerea de pietoni pe zona Franolta. Deci exact în dreptul 
primăriei. Dacă este posibil, pentru că este un ambuteiaj zilnic şi este o problemă şi 
pentru pietoni şi pentru circulaţia maşinilor şi fiind de meserie inspector la 
Autoritatea Rutieră Română, insist foarte mult dacă se poate să desfiinţăm cele 
două  parcări pe zona Franolta şi mai încolo spre Banca Românească, cu perimetrul 
din dreapta şi în felul acesta se poate lărgi şi se pot împărţi în mod legal cele patru 
benzi de circulaţie şi în felul acesta putem fluidiza circulaţia. Este doar o 
propunere.  
     Dl. Primar: 
     Nimeni nu v-a acuzat că aţi susţinut pe Tănăsie să devină cetăţean de onoare. I-
am dat şi locuinţă, dacă vă aduceţi aminte, o garsonieră ANL, toată lumea era 
încântată că la Craiova a apărut o minune, care să ne reprezinte în boxul 
profesionist. Ce s-a întâmplat, se poate întâmpla oricui, să ştiţi, aşa că eu nu v-am 
acuzat de asta, dar ştiam că dvs. aţi fost cel care a iniţiat proiectul de hotărâre.  
     Dl. Mincu: 
     Nu mă dezic de acest vot şi nu v-am spus-o ca un reproş.   
     Dl. Primar: 
     Eu o să propun consiliului local retragerea titlului de onoare a acestui Tănăsie 
Sorin. Dacă vreţi, în viitoarea şedinţă asta vom face noi. Este şi regulamentar, şi 
legal şi moral, să zic aşa.  
     Despre ambuteiaj, lăsaţi-mă să discutăm cu Poliţia Rutieră, cu acea comisie de 
sistematizare a circulaţiei şi poate găsim o soluţie şi mai bună. 
     Despre stadionul Ion Oblemenco, am purtat discuţii cu o persoană dintr-un 
minister care a spus că există un proiect la nivel naţional pentru şase stadioane, cu 
capacităţi între 15 şi 20 mii locuri.  Mă preocupă fiindcă se va finaliza sala 
Polivalentă şi rămâne o ruină acolo în stânga.  Deci iar o pată urâtă pe obrazul 
arenelor sportive din Craiova. 
     Dl. Radu Marin Traian:         



  

       Două lămuriri doresc de la dl. Primar, care este stadiul întocmirii PUG şi cât 
costă iluminatul de sărbători, pentru că în această perioadă se tot vorbeşte de 
anumite cheltuieli. Vrem să ştim. 
     Dl. Primar: 
     Iluminatul de sărbători va fi de o sută de ori mai frumos şi de zece ori mai 
ieftin. Sunt nişte becuri ecologice, dacă observaţi lumină albă, aşa se poartă în mai 
toată ţara şi nu ne-a costat nici măcar un ban.  O să îmi spuneţi dacă Luxten îşi 
termină contractul peste un an, în 2013, o să vină din nou la licitaţie atunci când 
vom concesiona iluminatul public. Este posibil şi asta dar în acel contract de 
concesiune al iluminatului public din Craiova, nu s-a stipulat clar câte străzi, ce 
lumină, ce culoare, şi ce efort din partea lor. Spune că vor asigura iluminatul public 
de sărbători. Dar nu este nici o locaţie clară şi au speculat chestia asta din contract 
aproape unsprezece ani de zile. N-a fost o invenţie a mea, acum m-am uitat, eram 
disperat, nu aveam bani fiindcă dvs. nu aţi vrut să-mi daţi un leu de sărbători. 
Trebuia Craiova să arate altcumva. Deci de zece ori mai puţin. O să vă prezentăm 
facturi şi toate calculele făcute după terminarea sărbătorilor de iarnă. Probabil că în 
şapte ianuarie sau când se întrerupe iluminatul artistic. O să vă spun exact cât a 
costat şi cât a costat anul trecut de sărbători. 
       Cu stadiul PUG trebuie să săună arhitectul şef. Este prezent în sală, să spună 
dânsul unde ne aflăm. 
     Dl. Arhitect Diaconescu: 
     Întâi de toate aş vrea să fac o mică lămurire asupra interpelării d-lui consilier 
Ştefârţă. Dânsul a dorit să întocmească un PUZ pentru zona nord Craiova adică 
Lacul Tanchiştilor. Încerc să fiu strict la stadiul a ceea ce există şi nu să fac 
comentarii. Am avut discuţii cu dânsul, am înaintat adresă către MDRP, a văzut-o, 
am fost personal la MDRP pentru acest PUZ. De la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului mi s-a spus că acest plan urbanistic de zonă prevedea şi o 
introducere în intravilan, cu care ministerul, în principiu, nu a fost de acord să se 
facă strict pe intravilanul oraşului.  
     PUG – s-a demarat acţiunea de notificare a primarului şi s-a demarat acţiunea 
pentru consultanţă la tema program cu firma care a întocmit strategia de dezvoltare 
a oraşului, deci care era cea mai îndrituită. S-au purtat discuţii cu ei ca să facă acest 
lucru. Este în curs de derulare procedura pentru achiziţii de servicii, aşa cum 
prevede legea. Dacă se vor prinde şi banii la buget odată cu strategia respectivă să 
se demareze direct intrarea în Planul Urbanistic General.  
     Dl. Giurgiu: 
     Îmi cer scuze, nu am înţeles nimic. Cum stăm acum procentual? 
     Dl. Arhitect Diaconescu: 
     Este demarată acţiunea pentru întocmirea programului de licitaţie a PUG-ului. 
Este un procent de 5%. 
      Dl. Ştefârţă: 
     Întrebarea pentru dl. Arhitect este de unde ştie că era vorba de o introducere în 
intravilan la acel PUZ pentru că din planşe nu rezultă. Nu este nici un metru de 
introducere în intravilan.  



  

     În privinţa demarării PUG-ului oraşului vreau să vă spun că paşii preliminari 
care s-au făcut echivalează cu zero. Paşii respectivi se puteau face într-o după 
amiază. Materialul respectiv pentru 5% se putea face în trei ziel. De PUG nu s-a 
apucat nimeni. Nouă ne expiră PUG-ul la vară, eu v-am rugat, d-lor colegi, să-l 
prelungim pentru 2 ani de zile, n-aţi fost, nu ştiu de ce, de acord cu prelungirea 
pentru doi ani de zile că ştiam că ştiam că nu ne încadrăm într-un an de zile şi mai 
avem câteva luni de zile şi nu mai putem să eliberăm nicio autorizaţie de 
construcţie, nici măcar una pentru un chioşc de ziare.    
     Dl. Primar: 
     Ştiţi ce vă rog frumos? Înţeleg să ne certăm noi, oamenii politici, adică eu cu 
viceprimarii, cu dvs., consilierii, dar specialiştii între ei? De ce nu aţi vrut să fiţi 
arhitect şef al municipiului? Este foarte frumos să stăm în bancă să arătăm cu 
degetul. Este o muncă titanică acolo. Eu sunt supărat pe dl. Diaconescu fiindcă se 
pierde în amănunte. În loc să fie ca haiducul, mergem înainte. O ţine o lălăie, poate 
şi un an de zile.  Este singurul reproş pe care i-l fac, în rest este un băiat deştept şi 
cu viziune. Eu cred că nu ar trebui discuţiile acestea să aibă loc în consiliu. Sunteţi 
prieteni, discutaţi  sus.            
         Dl. Badea: 
      Acum trei luni v-am rugat să faceţi demersurile pentru atribuirea corpului de 
clădire de la ICM 2 către Liceul Petrache Trişcu. Au trecut trei luni de zile de 
atunci şi nici până acum nu am pus pe ordinea de zi proiectul care să le dea 
posibilitatea celor de la Trişcu să aibă acel corp de clădire. 
     Dl. Primar: 
     Ieri am primit acordul de la Inspectoratul şcolar de la d-na Moţăţăianu că este 
de acord să transfere  acel corp de clădire către Liceul Petrache Trişcu. Am trimis 
hârtia pe circuit. Unde este, nu ştiu. Ieri am primit-o, vom discuta în decembrie. 
     Dl. Badea: 
     Durează trei luni pentru a primi o hârtie? Cei de la Maria Tănase au primit într-
o săptămână şi ăştia nu au primit în trei luni. Unde este echitatea? Inspectoratul, 
din punctul meu de vedere, trebuia să se grăbească cu acest punct, având în vedere 
că fac parte din sistemul dânşilor cu Liceul Petrache Trişcu. Aştept să intre pe 
ordinea de zi acest proiect. Dacă cei de la inspectorat au dat acum avizul, le 
mulţumim foarte mult. Mai bine mai târziu decât niciodată. 
     A doua rugăminte pe care am făcut-o de 4-5 ori până acum, este vis a vis de 
zona Veterani şi Făcăi. Vă rugăm, măcar pietruiţi-o. Nu vă cerem asfaltarea, că 
ştim. Va fi un nămol teribil acolo. Doar pietruiţi-o. Băgăm balast, băgăm ceva 
acolo, le dăm oamenilor aceştia măcar satisfacţia aceasta minoră. 
     Dl. Primar: 
     Ştiu că s-au trasat străzile, astăzi am discutat cu cele două fime de consultanţă şi 
că în luna aprilie se apucă de lucrări de infrastructură, de canalizare şi tot ce 
înseamnă zona Veterani de război şi partea aceea de ANL. 
     Dl. Tudor: 
     Nu ştiu dacă intervenţia mea se încadrează la întrebări şi interpelări, probabil 
trebuie să facem un nou punct distinct pe ordinea de zi, de revenire la întrebări şi 



  

interpelări. Vreau să vă spun că şi luna trecută am solicitat stadiul realizărilor 
investiţiilor publice până la data de 01.11.2011şi astăzi revin şi solicit stadiul 
realizării investiţiilor public până la data de 01.12.2011 în scris. Am mai solicitat şi 
stadiul execuţiei lucrărilor la pasajul suprateran, pentru că din ce în ce mai multă 
lume în municipiul Craiova se întreabă  când se finalizează pasajul, dacă se 
întârzie, din ce cauză s-a întârziat. 
     A treia interpelare referitor la proiectele europene, am solicitat o situaţie cu 
toate proiectele europene pe care Primăria Craiova le-a derulat pe timpul 
mandatului nostru şi rata absorbţiei fondurilor europene. Vă mulţumesc. Solicit în 
scris. Să le primim cu câteva zile de şedinţă să avem posibilitatea să le discutăm. 
     Dl. Primar: 
    Le primiţi chiar acum, vi le dă d-na Preduş.    
     Dl. Magla: 
     Foarte scurt o chestiune într-o oarecare măsură ridicată şi de colegul Mincu şi 
stau şi mă întreb dacă această comisie de sistematizare a circulaţiei în oraş este o 
comisie de petiţii sau este o comisie activă, funcţională, că dumnealor intervin de 
regulă doar când cineva sesizează anumite disfuncţionalităţi şi li se solicită 
rezolvarea lor. Ca să nu mai lungesc vorba, punctual următoarele chestiuni: este 
vorba de intersecţia mare de la Gară, cea învecinată cu ea care coboară pe sub 
podul spre Bariera Vâlcii, care din punct de vedere al semaforizării sunt foarte 
prost concepute. De ce se întâmplă chestiunea asta? Unde verde este simultan 
pentru sensurile de circulaţie opuse. Întotdeauna cei care vor efectua virajele la 
stânga  nu vor putea trece până nu se va epuiza fluxul de trafic înainte, care, fiind 
foarte dens datorită circulaţiei în zonă, practic nu se mai întâmplă deloc şi rămân 
zeci de minute în şir acolo ambuteiaje şi  circ şi dezastru. Chestiune similară se 
întâmplă şi la intersecţia de la str. Horia cu calea Bucureşti, la stimatologie acolo, 
unde  am mai pus şi semafoare care fac parte din decorul peisagistic, nu sunt 
funcţionale. Nu se poate, s-a ajuns la alte raţiuni ulterior, haideţi măcar în perioada 
orelor de vârf, să trimitem acolo agenţi care să  dirijeze traficul şi să ajute la 
fluidizarea în mod normal a acestuia. 
     Dl. Primar: 
     Această comisie este şi de petiţie şi de soluţionare a lor. Eu nu sunt specialist, 
dar vă promit că o să o convoc mai des şi voi participa la discuţii şi o să vă invit. 
Cei care aveţi o iniţiativă, vedeţi o neregulă semnalaţi-o. O să-i chemăm şi de 3-4 
ori pe lună. Asta este important ca în Craiova să se meargă cât de cât mai ales de 
sărbători, iar criza nu se resimte în Craiova, mai ales că este o nebunie. Stai câte o 
oră să taversezi Calea Bucureşti.  Este un paradox. Craiova este oraşul cu cele mai 
multe căruţe, dar şi cu cele mai multe maşini din România. Vedem cum facem. 
     Dl. Giurgiu: 
     Mall-ul de la Electroputere, începtutul proiectului când s-a stabilit că intrarea se 
va face din Calea Bucureşti şi ieşirea se face prin Decebal. Se pare că s-au montat 
semafoare şi atât intrarea cât şi ieşirea se face prin Calea Bucureşti. Este şi prin 
Decebal, dar este numai în parcare. Acolo în urmă cu un an şi jumătate doi ani s-a 
făcut o parcare, s-a străpuns acum să iasă prin parcarea din Decebal, însă 



  

străpungerea nu este totală până în Rocadă. În condiţiile în care ies şi intră tiruri pe 
acolo, ori trebuie să se renunţe la parcarea asta, ori  există posibilitatea să se 
producă accidente. Întrebarea este de ce a apărut semafor în Calea Bucureşti dacă 
s-a stabilit la începutul proiectului că se face decât intrare. Ştim foarte bine cât este 
de aglomerată zona aceea de când s-a făcut intrarea la Kaufland. Avem două 
semafoare în 250 m. 
     A doua întrebare, vreau să vă spun dl. Primar, încă de la experienţa cu 
Inspectoratul de Stat în Construcţii, când am decis foarte multe controale tematice 
în Craiova, toate blocurile de locuinţe din Craiova anvelopate sunt fără autorizaţie 
de construire, deci sunt în afara legii. S-a făcut identificarea lor şi a rămas decât la 
proiectul de identificare. Unui bloc de locuinţe mai mare de trei etaje i se face 
anveloparea cu autorizaţie de construire. La noi nu există aşa ceva. 
     Dl. Primar: 
     Încep cu anveloparea blocurilor. Eu ştiu că un bloc mai mare de patru etaje 
trebuie anvelopat cu autorizaţie de construcţie. Ferească Sfântul de fenomene 
meteorologice periculoase, să fie fel şi fel de vânturi şi să te trezeşti cu acoperişul 
în stradă. Dacă sunt 3800 de blocuri, este greu să-i verifici pe toţi, mai ales când te 
gândeşti la numărul funcţionarilor care lucrează în cadrul Poliţiei Locale la 
serviciul de disciplina în construcţii. Doar la sesizări. Cred că şi la dvs. s-a 
procedat la fel că era greu să vă duceţi peste tot în Craiova să vedeţi că   a apărut o 
mansardă fără autorizaţie. 
     Dl. Giurgiu: 
      Sunt inspectori dedicaţi pe zone şi ei trebuie să se ducă zilnic  acolo să vadă 
stadiul fizic pe teren. Nu ştiu de câte ori se duc şi ce fac. Eu i-am întrebat de 
fiecare dată şi au spus că sunt în grafic, dar nu se întâmplă nimic. N-am văzut la 
autorizare nici un bloc de locuinţe P+3. Deci de la P+3 blocuri de locuinţe se 
începe autorizarea. 
     Dl. Primar: 
     Vă dau dreptate fiindcă este mai important să te ocupi de un condominiu sau 
mai multe blocuri, decât să dărâmi două-trei garaje prin spatele blocurilor.  Asta o 
să spun şi eu de acum înainte, să fie mai atenţi sau să aibă în vedere în primul rând 
asta.  
     Despre semafor în Calea Bucureşti arhitectul şef trebuie să vă răspundă.  
     Dl. Arhitect Diaconescu: 
     S-a propus intrarea ieşire şi din Calea Bucureşti, s-a supus atenţiei comisiei de 
sistematizare, s-a venit cu acordul Poliţiei Circulaţie. Într-adevăr pe planşa de 
reglementări care a fost publicată pe site-ul primăriei după discuţiile care au avut 
loc, figura şi intrare şi ieşire pe planşa de reglementări publicată pe site. Bănuiesc 
că ştie toată lumea acest lucru, am avut discuţii pe această temă. 
     Dl. Vasile: 
     prima mea întrebare era legată de aceleaşi semafoare de la mall pe care le-a 
amintit şi dl. Magla şi dl. Giurgiu şi dl. Primar chiar a spus că dacă vedem vreo 
neregulă s-o semnalăm şi a spus că se face ambuteiaj pe Calea Bucureşti. Am 
înţeles de la dl. Arhitect că a fost pe planşa supusă pe internet, dar pe planşa 



  

aprobată de noi cum a fost? Pentru că întrebarea mea este, am înţeles, a fost la 
comisia de sistematizare, dar avem un studiu de trafic, avem ingineri de trafic, 
facem  investiţii în pasaje ca să fluidizăm traficul pe Calea Bucureşti de zeci de 
milioane de euro şi punem semafoare la intrarea în mall. Cred că intrarea la mall se 
poate face foarte frumos pe Calea Bucureşti şi ieşirea pe Rocadă. Părerea mea este 
că din estimările celor de la mall care estimează că vor avea peste 10000 de 
vizitatori zilnic şi eu cred că asta înseamnă aproximativ 1000 de maşini cu 30 de 
secunde fiecare, ceea ce înseamnă cam cinci ore în care se va ieşi continuu în Calea 
Bucureşti, cinci ore în care ceilalţi participanţi la trafic pe Calea Bucureşti vor sta. 
Şi aşa la semaforul de la Viitorul este coada până la semaforul de la Institut. Este 
păcat de investiţiile şi de pasajele pe care le facem. Nu văd nici o problemă dacă s-
ar ieşi pe cealaltă parte de la mall. Chiar nu văd nici o problemă. Ne vom trezi 
criticaţi de foarte mulţi craioveni pentru aceste semafoare. 
     Dl. Arhitect Diaconescu: 
     Proiectul semaforizării a fost întocmit de către o firmă specializată Robicons 
care a făcut mai multe semaforizări, deci este firmă de specialitate. Reglarea şi 
sincronizarea semafoarelor sau a semaforizării pe bază de senzori a fost întocmită 
de către Polistart, altă firmă specializată pe acest domeniu. Planşa anexă la planului 
urbanistic de zonă există în planul urbanistic de zonă al mall-ului, putem să v-o 
aducem, a fost întocmită de colegul nostru dl arhitect Ştefârţă, nu pot să-l contest. 
     Dl. Giurgiu: 
     Planşa a fost semnată  doar cu intrarea din Calea Bucureşti. Nu ştiu de unde a 
apărut ieşirea. Vă rog să ne aduceţi pe cea care s-a discutat aici în consiliu.  
     Dl. Ştefârţă: 
     PUZ-ul respectiv nu  a avut un studiu de trafic făcut anterior, el se baza pe 
relaţia dreapta, iar eu ţin minte, nu sunt pregătit pentru a răspunde la acest punct, 
dar ţin minte că pentru bd. Decebal eu am propus acolo un sens giratoriu la 
propunerea beneficiarului, ca să zic şi linia de tramvai mergea drept, adică trecea 
prin sensul giratoriu, iar restul maşinilor treceau printr-un sens giratoriu foarte bun 
pe care executivul l-a susţinut în multe locuri şi în multe locuri are rezultate. 
Trebuie să ne uităm încă o dată pe plan.  
     Dl. Preşedinte: 
     Propun pentru întrebarea d-lui Marian Vasile să fie un răspuns scris.  
     Dl. Primar: 
     Să ştiţi că am primit sesizare de la firma UTI care a făcut semaforizarea pe bd. 
Decebal.  Erau foarte supăraţi şi extrem de iritaţi că de ce am făcut semafor acolo. 
I-am pus să armonizeze cu cei de la mall. Eu nu am nici o contribuţie cu mall-ul 
acesta. Nu este  meritul meu, nici al primăriei, au venit investitorii, au cumpărat 
Electroputere, au construit şi trebuie să se pună de acord dacă se pot corela cu 
traficul de pe bd. Decebal. Adică dacă am prins verde pe bd. nu vreau să stau să 
prind roşu aici la intrarea de la mall. Ce au făcut nu mai ştiu dar o să ne interesăm 
şi vă spun că dvs. stabiliţi. Îl închidem, care este problema? Stabilim în consiliu şi 
asta facem. Găsim formule ca să nu creăm ambuteiaje şi să nu blocăm traficul 
rutier. 



  

     Dl. Vasile: 
     Am înţeles dar şi eu am probleme de memorie cum are şi dl. Ştefârţă şi cred 
totuşi că noi am aprobat altfel şi întrebarea mea este s-a încălcat o hotărâre de 
consiliu local?   
     Dl. Giurgiu: 
     Este meritul consiliului local pentru că am aprobat trecerea zonei din zonă 
industrială în zonă comercială acolo ca să se poată  face mall-ul acesta, dacă nu, 
Electro se sufoca. Deci este meritul nostru.  
     Dl. Primar: 
     Nu mai contează al cui este meritul, important este că s-a găsit soluţia asta şi 
prin investiţie s-au creat 2000 locuir de muncă. Vă felicit. 
     Dl. Vasile: 
     Vraeu să fac o precizare, mai mult, datorită faptului că în ultima lună destul de 
mulţi cetăţeni confuzi m-au întrebat de ce noi consilierii votăm împotriva 
primarului şi asta datorită afirmaţiilor din presă pe care nu vreau să le comentez de 
gen jigodii şi o să-i dau pe mâna procurorilor, nu vreau să le comentez pentru că 
educaţia mea şi cei şapte ani de acasă nu îmi permit să intru în conflicte cu un om 
care putea să-mi fie tată sau poate chiar bunic, dar astfel de jigniri nu sunt 
confortabile pentru familiile noastre şi care citesc presa. Precizarea mea este 
următoarea: la acea şedinţă consilierii PDL nu au votat împotriva craiovenilor, ci 
au votat în favoarea extinderii cimitirului Ungureni ca urmare a peste 5000 de 
cereri semnate de craioveni. Propunerea d-lui primar a fost să luăm banii de la 
extinderea cimitirului Ungureni şi să-i alocăm la salubritate.  Noi am luat în 
considerare cele 5000 de cereri pentru extinderea cimitirului Ungureni şi nici o 
cerere pentru spălatul străzilor, aşa că am votat pentru craioveni şi pentru 
extinderea cimitirului Ungureni la acea şedinţă. Asta este precizarea mea. 
     Dl. Primar: 
     Mi-aş dori ca să fiu bunic. Copilul meu s-a însurat, aştept. Să dea Dumnezeu 2-
3 nepoţi şi atunci chiar plec din consiliu şi vă las aici să stabiliţi alte reguli în 
consiliu şi în Craiova asta. Eu am un limbaj mai colorat, dar niciodată nu am făcut 
rău în viaţa mea nimănui. Alţii mi-au făcut rău. Şi aş vrea să vă spun o scurtă 
istorie dacă tot m-aţi provocat. Vă rog să fiţi atenţi două fraze apoi vă las să 
continuaţi şedinţa. Era un cuplu care se iubea foarte mult, din păcate el era orb.  
Partenera îi tot spunea să se căsătorească şi el spunea că este orb.  A fost anunţat să 
fie prezent la spital pentru transplant, că s-a găsit un donator. A făcut transplantul 
de ochi şi s-a vindecat. Prietena lui i-a cerut să se căsătorească şi a spus că nu se 
însoară cu o oarbă. Ea îi donase ochii ei. Eu cred că am făcut multe lucruri în 
Craiova asta, mi-am donat nu numai ochii, dar şi sufletul. Dacă sunt aşa cum sunt, 
mai temperamental, să mă acceptaţi aşa cum sunt, fiindcă niciodată nu am făcut 
rău.  Chiar dacă m-am comportat cum m-am comportat şi în momente de zonă 
publică, să zic aşa. Totuşi, nu mi-am ieşit din minţi şi am regretat după aceea. 
Discuţia cu Mărinică a fost cum a fost. Viaţa este complicată, ştiţi că prietenii 
devin duşmani, duşmanii prieteni, poate vom fi în echipă sau nu vom fi, în orice 
caz eu, faţă de dvs., de toţi, dacă vă simţiţi lezaţi de ceea ce am spus câteodată şi 



  

nu de ceea ce a mărit presa, îmi cer scuze faţă de toţi. Să fii primar nu este un lucru 
simplu, mai ales când eşti paratrăznetul comunităţii, toţi ar vrea şi scaunul, ar vrea 
să fie ei şi au fel şi fel de comentarii de făcut şi dacă ar trebui să ia în calcul familia 
mea ce se spune despre mine, trebuia de mult să mă mut din Craiova la Leamna. 
     Despre salubritate, tot timpul o să vă propun curăţenia Craiovei. Dacă spuneţi 
dvs. că  am umblat, ştiţi căte străzi sunt în Craiova? Sunt 300 şi ceva de km de 
asfalt şi noi măturăm pe  puţin şi vreau să extind măturatul, dar aprobaţi un tarif. 
Cu banii comunităţii nu ai mei de acasă. Ce să facem cu ei? Să stăm în 
mizerie.Dacă vreţi să trăim în mizerie cum am trăit până acum câţiva ani de zile, 
faceţi-o dar nu în Craiova. Salubrizarea, ambientul şi siguranţa pe stradă sunt trei 
mari probleme.  
     Despre cimitir sunt de acord cu extinderea, dar oricum nu se face anul acesta. 
Chiar nu aţi înţeles? Facem în iarna asta extinderea? Aţi dat banii dar se face? 
Rămân necheltuiţi. Se termină anul. Era ultima lună din an când puteam să umblăm 
la cheltuielile de capital. Ei nu pot face într-o lună de zile pentru a cheltui acei 
bani. Nu este timpul fizic. Să stabiliţi că se face SRL, diferenţă de tarif pentru 
redevenţă, voi aţi stabilit. Eu nu v-am cerut altceva în plus că vreau să mătur la 
Leamna la mine.  Am zis să ajutăm această societate care este a noastră. Că v-am 
ameninţat cu abuz în serviciu n-o s-o fac niciodată. Eu nu fac asta, fiindcă aşa sunt 
construit. Alţii mi-au făcut mie, m-au trimis unde m-au trimis. Să facem pace, este 
post, sărbătoare. 
     Dl. Vasile: 
     Am înţeles că v-aţi cerut scuze dar rugămintea mea este  să nu vă vărsaţi nervii 
pe noi dacă vă fac alte persoane rău. În ceea ce priveşte salubrizarea, că am 
discutat despre udatul străzilor, noi nu suntem împotriva salubrizării, suntem 
pentru udatul străzilor, dar nu atunci când plouă, sau când este gheaţă la minus 
cinci grade dimineaţa.  
     Dl. Primar: 
     Udă salubritatea şi regia de apă. Dacă s-au mai întâmplat accidente din acestea 
trebuie să răspundă domnii. Ar trebui ca inspectorii noştri să verifice pe teren şi să 
spună  ce taie din devizul de plată fiindcă a plouat şi ei udau. 
     Dl. Ursu: 
     Acum şase luni am rugat Compania de Apă să monteze nişte gaigăre pe str. 
Potelu în contextul în care  a venit iarna, umiditatea va creşte. Ştim că în anul care 
vine se va face canalizare, dar Doamne fereşte să fie o cantitate foarte mare de 
precipitaţii şi iarăşi vedem aceleaşi străzi pline de apă.  Este un dezastru. Se poate 
monta şi să căutăm o modalitate să-i ajutăm pe aceşti oameni ca această apă care 
vine de la cimitirul de la Romaneşti, de la ANL-uri, de la Veterani, toată se scurge 
pe şapte străzi în Romaneşti. Să montăm nişte gaigăre. Acum şase  luni de zile am 
cerut acest lucru şi nu s-a făcut absolut nimic.  
     Rog pe str. Potelu în spatele cimitirului să se monteze  o ghenă de gunoi şi 
persoanele care nu sunt disciplinate, şi aruncă gunoiul la voia întâmplării, să fie 
amendate.   



  

     Poliţia Locală să-şi facă datoria. Cetăţenii din aceste cartiere: Popoveni, 
Romaneşti, sunt îngroziţi de spargeri, tâlhării se pot face în aceste cartiere. Dacă 
tot am votat să nu mai fie căruţe în Craiova, haideţi să facem ceva cu ţiganii aceştia 
cu căruţele. Se plimbă la voia întâmplării şi prin centrul Craiovei. 
     După reabilitarea str. Bucura, a fost o chestie foarte bună, circulaţia a fost 
deviată. Dar nu ştiu cine a făcut recepţia. Trotuarele nu s-au făcut. Duceţi-vă la ora 
şapte să vedeţi copiii cum merg pe marginea străzii şi tirurile trec pe lângă aceşti 
copii.   
     Posibil anul care vine târgul de săptămână se va   muta pe rocada de nord a 
Craiovei. O rugăminte a cetăţenilor din cart. 1 Mai Romaneşti să se amenajeze mai 
bine zis o piaţă. Totuşi, este un cartier foarte mare, nu mai avem târg, nu mai avem 
piaţă, toate s-au privatizat, fiecare vinde cum vrea în aceste cartiere.  
     În cart. Veterani în zona ANL, cetăţenii au rugămintea să se monteze o 
copertină în staţia de autobuz. 
     Rugămintea cetăţenilor din Romaneşti - montarea unei conducte de apă potabilă 
pe str. Aleea I Odesa, Mirăslău, Codlea, şi str. Fântâna Popova în spatele parcului. 
Această stradă, chiar dacă este lângă Compania de Apă acolo, nu au o conductă de 
apă potabilă. 
     Dl. Primar: 
     Voi răspunde în scris la trei intervenţii, dar la ultima cu conducta niciodată nu 
voi recomanda Companiei de Apă să monteze acum, să cheltuiască bani, fiindcă 
urmează din aprilie să facă acea canalizare şi acele reţele de apă să ajungă la 
fiecare casă din Romaneşti. Nu acum. De ce să cheltuie bani când urmează din 
aprilie să cheltuim bani europeni. Despre str. Bucura am făcut-o pentru devierea 
traficului atunci şi am turnat doar mixtura, fără uzură. Traficul greu, strada nu era 
pregătită pentru trafic greu, dar dacă îl lăsam aşa cădeau casele oamenilor. De ce 
nu s-a făcut, nu ştiu. O să văd în primăvară. Sunt depăşit. O să-i întreb şi pe ei de 
ce nu au rezolvat acea uzură pe stradă şi nu mai erau probleme nici de gropi nici de 
trotuare, de nimic. Nu ştiu să spun de ce nu s-a făcut asta. Din iulie ştiţi bine ce  
bani au fost la reparaţii străzi, că am intrat în patru cartiere: la Pierde Trenul pe 
Decebal, la Şcoala nr. 32 în Craioviţa, pe Bobâlna, pe Aurel Vlaicu, unde am mai 
făcut câte ceva în stilul nostru de modernizări de parcări în curtea blocurilor 
interioare. Poate că la anul veţi aloca bani mai mulţi la reparaţii străzi şi vem reuşi 
să ne ocupăm mai mult de infrastructura stradală. 
     D-ra Predescu: 
     Sunt câteva probleme care le-am reţinut din audienţe, sunt doleanţele 
cetăţenilor, întreabă dacă se poate reveni în ceea ce priveşte Compania de Apă ca 
în factură să nu mai fie cuprinsă şi apa meteorică mai ales pe perioada când nu sunt 
precipitaţii. Sunt oraşe care au procedat astfel şi solicită ca şi la noi să se ia aceeaşi 
soluţie. 
     A doua chestiune este aceea a extinderii cimitirului Sineasca, având în vedere 
că în proximitate este un teren care oricum nu poate fi folosit pentru construcţii, 
este băltit, sunt cu totul alte probleme. Noi am mai discutat acest lucru. 



  

     A treia chestiune este aceea de a revedea pe de o parte preţul biletelor la şofer 
care sunt percepute de regia noastră de transport pentru că un preţ mai mare decât 
firma concurentă descurajează cetăţenii şi apelează la firma concurentă. Se înţelege 
că nu îi dau numele. Pe de altă parte arată că pot să fie luate şi alte soluţii pentru 
pensionari şi propun un cupon de zece bilete pe care pot să le utilizeze lunar în 
funcţie de nevile pe care le au. Dânşii au ridicat şi problema Pieţei Brestei şi eu 
fiind în proximitatea Pieţei Chiriac îmi permit să afirm că este totuşi o realizare 
bună în ultima vreme cu această piaţă pentru că vin producătorii direcţi, marfa este 
proaspătă, preţul este mai mic.  Dacă şi în Brestei s-ar proceda la fel, pe de o parte 
ar profita de această piaţă nouă în aceleaşi condiţii o altă jumătate a locuitorilor 
Craiovei şi n-ar mai fi toţi obligaţi să vină la Chiriac mai ales pentru cumpărăturile 
sezoniere din toamnă, iar pe de altă parte sunt astfel încurajaţi producătorii direcţi 
în competiţia lor cu cei care comercializează la mâna a doua sau a treia şi este un 
efect bun. 
        Pentru că s-a discutat în această şedinţă situaţia PUZ-urilor de pe ordinea de 
zi, observând  PUZ-urile care au rămas pe ordinea de zi, la o parte dintre ele 
cererile datează din aprilie, noiembrie, decembrie 2010. Ca atare, nu în şedinţa de 
astăzi se putea discuta de ce nu au fost introduse din august şi până acum pe 
ordinea de zi, ci mult mai demult faţă de altă persoană. 
     Dl. Primar: 
      Mulţumesc pentru intervenţii, sunt corecte, la obiect, dar nu voi răspunde 
acum, îi voi răspunde în scris, vreau să-i dau nişte răspunsuri competente.   Mă 
depăşeşte şi cu apa meteorică, şi preţul biletelor la şofer. Despre piaţa din Brestei 
pot să spun doar că este total nerentabilă. Nu ştiu ce vom face acolo poate o 
preluăm noi primăria. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vreau să comunic tuturor craiovenilor că oraşul Craiova este oraş martie, avem 
lege în care este declarat oraş martir, aşa încât îi îndemn pe colegii de la servicii 
publice să facă demersurile pentru ca toţi cei care ies şi intră în oraşul Craiova să 
cunoască acest lucru, că acest oraş este oraş martir. Ce-i drept este acum două 
săptămâni aprobată legea, dar Craiova este oraş martir. Cred că noi toţi trebuie să 
ne mândrim de asta şi încet-încet să uităm acel trecut destul de trist şi pe oamenii 
din acele vremuri pentru că noi toţi trebuie să ne uităm spre viitor. Din punctul 
meu de vedere este o mândrie pentru noi toţi.  
     Cu privire la str. Brestei, vreau să fac o corecţie. Sunt convins că nimeni nu s-a 
gândit că este o greşeală şi că a fost doar o greşeală de moment. S-a spus suma de 
640 miliarde  lei pe km. Este maxim 4 miliarde. Vreau să corectăm acest lucru, dar 
în nici un caz această sumă. 
     Dl. Primar: 
     Era vorba de tot cartierul Brestei.       
     Dl. Viceprimar Dincă: 
      Pe km este între 4 şi 10 miliarde în funcţie de condiţiile existente în zonă. În 
ceea ce priveşte proiecrtul cu sistematizarea traficului pe Calea Bucureşti acolo 
unde am văzut că s-a realizat semaforizare la intrarea în Electroputere şi mall-ul de 



  

acolo, scrie, putem să uităm pe planşe, să ne dăm cu părerea, dar scrie în planul 
urbanistic zonal în partea descriptivă că acea intersecţie va fi studiată ulterior şi ne 
va fi propusă modificării, fie că va fi un sens giratoriu aşa cum zice dl. Ştefârţă, fie 
că va fi o semaforizare.  De ce ni se propunea ulterior o studiere a zonei? Pentru că 
în principal a fost aprobată doar intrare şi eventuala sistematizare a traficului din 
zonă, presupunea şi un studiu de trafic şi o soluţie a comisiei de sistematizare a 
traficului. Pentru că suntem toţi conducători auto, să vedem traficul din acea zonă 
şi le spun tuturor craiovenilor că în măsura în care cei din direcţiile de specialitate 
vor respecta acea hotărâre de consiliu, nu vom avea probleme cu traficul în zona 
respectivă. În nici un caz nu cred că pentru a face doar intrări sau doar ieşiri trebuie 
să închidem ceva anume. Nu sunt de acord cu acest lucru. 
     În ceea ce priveşte enunţurile de a face pace, duşmani, eu personal vă spun că 
nu am nici un duşman aici. Nici nu vreau să mă gândesc că am vreun duşman, iar 
pace, am pace cu toată lumea. Cred că cel care nu are pace cu cineva, are sufletul 
greu. Cred că este cea mai mare pedeapsă să urăşti pe cineva sau să ai pe cineva 
duşman în viaţă. Eu, personal, nu îmi doresc să am o asemenea pedeapsă, pentru că 
este o pedeapsă în viaţă. Cred că toţi de aici îmi sunt prieteni. Poate sunt naiv, dar 
eu asta cred. 
     În ceea ce priveşte salubritatea, am o rugăminte mare faţă de colegii de la 
servicii publice pentru că ei sunt cei care hotărăsc  cât trebuie să lucreze cei de la 
salubritate, ei ştiu ce buget au. Cunoaşteţi bugetul de la începutul anului. În 
permanenţă am observat în fiecare lună cât se cheltuieşte. Cred că fiecare dintre 
consilieri a primit câte un răspuns de la un director de specialiatte. Eu vorbesc în 
caliatte de consilier local. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Suntem la interpelări. Atribuţiunile dvs. de serviciu sunt de a vă adresa direcţiei 
de servicii publice în timpul fiecărui punct. În calitate de consilier local, ca fiind o 
chestiune de legalitate, trebuie să staţi în rând cu consilierii. Ca viceprimar este ok, 
dar ca şi consilier dacă vorbiţi, să vorbiţi de la nivelul nostru. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Vă mulţumesc pentru înţelegere, vă aduc aminte de poziţiile pe care le aveaţi în 
calitate de preşedinte când nu admiteaţi întreruperi. Aş ruga colegii de la servicii 
publice să-mi facă un răspuns şi să-mi spună câţi bani mai avea până la sfârşitul 
anului pentru că trebuie să arătăm că suntem responsabili, câţi bani mai sunt de 
cheltuit şi rectificările bugetare ulterioare care or să vină, ne vor prezenta situaţia şi 
vom cântări cu toţii ceea ce înseamnă dacă putem să-i mai ajutăm sau nu pe colegii 
de la salubritate. Să ştim în cunoştinţă de cauză cum votăm. 
     Cu privire la cimitir îi rog tot pe cei de la investiţii să ne dea un material, aşa 
cum a cerut dl. Florentin Tudor, în care să ne precizeze ce s-a întâmplat de la 
depunerea proiectului şi până în prezent, din punct de vedere procedural, dacă s-a 
făcut caietul de sarcini, dacă a fost scos la licitaţie, dacă este la licitaţie cât mai 
durează până la momentul la care se încep lucrările pentru că putem să ne 
pomenim şi în martie să spunem că aceste lucrări nu se vor începe. De acum 



  

înainte mai sunt cel puţin cinci luni de zile. Daţi-ne acest material şi vom vota şi la 
acest aspect în cunoştinţă de cauză.  
     Cu privire la calitatea de consilier local şi de viceprimar, şi eu şi Teodor Sas 
avem acest atribut conferit de lege, nu ni l-am ales noi, acela de a îndeplini şi 
atribuţiile de viceprimar şi de consilier local. Este prima legislatură în care legea 
permite acest lucru. Şi nu facem nici un abuz în acest sens. Iar dacă într-o lege 
scrie de locul în care trebuie să te aşezi în şedinţa de consiliu local, cu siguranţă că, 
dacă ni se va comunica acest lucru, ne vom aşeza potrivit legii deşi şedinţa de 
consiliu local este a consilierilor locali, iar fiecare dintre dvs. v-aţi ales locul în sala 
de şedinţă. 
     D-na Secretar: 
    Legat de poziţionarea în şedinţă, există şi în regulament şi în legislaţia aferentă 
punerii în aplicare a legii 215. Şedinţele sunt prezidate de preşedinte, primar, 
asistaţi de secretarul unităţii administrativ teritoriale. De aceea aţi avut şi această 
comunicare făcută. Prezidarea înseamnă conducerea şedinţei. Altă terminologie în 
legislaţia curentă nu există.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Mă comport ca orice consilier local, nu conduc şedinţa de consiliu, nu am 
condus-o niciodată, am respectat ce scrie în lege în sensul că fiecare consilier local 
va veni la următoarea şedinţă şi va prezida şedinţa de consiliu. Îmi cer scuze dacă 
am fost mai lung în exprimare. 
     Dl. Primar: 
     Era vorba de nişte bani care au rămas necheltuiţi nu că vor fi rectificări de buget 
şi că vom da noi la  salubritate. Aţi votat o diferenţă de tarif, trebuia votat ulterior 
ca să daţi banii acestui serviciu care nu este al meu, este al Craiovei şi al consiliului 
local municipal. Ce va fi, dacă vom avea bani sau nu, o să vedem, dar au rămas 
bani necheltuiţi. Asta am vrut să vă atrag atenţia.                          
                                 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filant ropia”, pe anul 2011. 

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

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

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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

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

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

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

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2011. 

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

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

 
 

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

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

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

Municipal 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.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. 

 
 

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



  

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

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

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

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

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

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adi ţional la contractul de 
împrumut la termen nr.167199/02.12.2010 încheiat între Municipiul 
Craiova şi HYPO NOE GRUPPE BANK AG 

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

           Dl. Boboc: 
           Aş dori să se precizeze dacă actul adiţional sunt preluate aceleaşi clauze 

contractuale din contractul cadru. Dacă există alte clauze, să le cunoaştem şi noi. 
          D-na Secretar: 
        Cu privire la conţinut, pentru că dvs îl aveţi ataşat şi la anexa după actul adiţional, 

o să vedeţi că este forma cu modificările incluse însemnând noua investiţie, 
celelalte clauze nefiind afectate. Ce înseamnă afectarea şi adaptarea lui? Suma, 
garantarea, tot ceea ce înseamnă retragerea ca şi suma care înseamnă cuvenită 
nouă, funcţie de valoarea pe care o are această investiţie în continuare. Iniţial am 
avut 11 miliarde, acum avem 8 miliarde, proporţional şi raportat la ea sunt adaptate 
clauzele din întregul contract, şi îl aveţi în forma finală. Altceva nu apare, de aceea 
sunt redate în abstract în tot contractul cu forma modificată.   

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Există şi o modificare tehnică în sensul că la momentul la care s-a semnat 

primul contract, ne permitea să utilizăm instituţia de garanţie reală mobiliară, s-a 
schimbat Codul Civil şi în momentul de faţă se numeşte ipotecă mobiliară. Asta 
este singura schimbare tehnică. Este aceeaşi instituţie, doar şi-a schimbat 
denumirea. 

          D-ra Predescu: 
          Noi ieri la comisia juridică am avut proiectul refăcut, dar studiindu-l pe acesta 

refăcut, la art. 4 la care dânşii au propus eliminarea aducerii la îndeplinire de către 
ei, de către HYPO NOE GRUPPE BANK AG, consider că nu se justifică şi trebuie 



  

menţinută pentru că aducerea la îndeplinire icumbă tuturor părţilor, adică inclusiv 
partenerului din contract.  

          D-na Secretar: 
          Vă spun că acest lucru l-am discutat. Reprezentanţii părţii sunt în sală. Le-am 

explicat că ţine de executare. Am comunicat reprezentanţilor băncii că acest articol 
final este doar de executare şi nu dispune alte obligaţii pentru o societate privată de 
către o altă autoritate, noi fiind părţi contractante. După negociere s-a agreat forma 
finală propusă. Cu privire la comentariul d-lui viceprimar, înlocuirea sintagmei 
garanţie reală cu ipotecă imobiliară, este urmare a noilor reglementări ale codului 
civil, motiv pentru care am introdus în preambulul proiectului de hotărâre şi 
prevederile specifice ipotecii mobiliare din cod, inclusiv din Legea 273/2001 a 
finanţelor publice lcoale, veniturile asupra cărora poartă garanţia mobiliară. 

           Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu amendamentele prezentate de 

d-na Secretar. Cine este pentru?     
Art.1. Se  aprobă încheierea actului adiţional nr. 1 pentru modificarea şi 

completarea contractului de  împrumut la termen nr.167199/02.12.2010, 
încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE GRUPPE BANK AG, 
pentru suma de 11.676.010 Euro (Facilitatea A), prin completarea sumei 
împrumutate cu diferenţa de 8.323.990 Euro (Facilitatea B), pentru o 
perioadă de 20 de ani, pentru a ajunge la suma totală de 20.000.000 Euro, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348/2009, 
cu modificările ulterioare, inclusiv toate costurile şi condiţiile de finanţare 
aferente pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Craiova Water Park – 
complex agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, 
prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea acordului de garantare prin veniturile proprii ale 
Municipiului Craiova, prevăzute la art.5 alin.1, lit.a din Legea nr.273/2006 
şi de ipotecă mobiliară, pentru garantarea obligaţiilor de rambursare şi de 
plată aferente sumei împrumutate în valoare de 8.323.990 Euro (Facilitatea 
B), prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
nr.1 şi acordul de garantare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta 
hotărâre, precum şi orice alte cereri sau documente în temeiul, în 
executarea sau în legătură cu acestea. 

Art.4. Prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală prezenta hotărâre va fi 
înaintată către HYPO NOE GRUPPE BANK AG. 

Art.5.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Juridică 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 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 decembrie 
2011. 

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

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

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat 
şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
DECEMBRIE 2011, în baza valabilităţii certificatului de persoană cu 
handicap.  

Art.2.  Eliberarea abonamentelor de transport gratuite se va face astfel:  
- pentru persoanele cu handicap, la cerere, pe baza certificatului de 
încadrare în grad de handicap, abonamentele fiind nominale, cu 
îndeplinirea următoarelor condiţii: 

     -  să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de 
Comisia Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- să fie apte fizic pentru deplasare. 
- însoţitorii  care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate 
pe mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana 
cu handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
- pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se 
eliberează abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor 
fiind în baza de date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând 
angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
- pentru asistenţii personali profesionişti  ai persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza 
situaţiei lunare transmise de DGASPC Dolj. 

Art.3.  Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii noiembrie 
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. 

 
 



  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice 
facturată populaţiei, începând cu 01 noiembrie 2011. 

D-na Secretar: 
 S-a avut in vedere modificarea propusa de executiv cea cu 255. sa ne 
raportam la ea ca asa a fost examinata in comisii. 
 Dl. viceprimar Dincă: 
 Cu privire la acest tarif, eu in comisii am solicitat sa ni se comunice modul 
in care a fost calculata diferenta de pret intre pretul furnizat de cei de la CET si 
pretul propus de cei de la termoficare. Este evidenta ca in momentul de fata trebuie 
sa sustinem pretul propus de cei de la termoficare in trei forme. Una dintre ele deja 
am aprobat-o , ajutoarele la caldura, si inteleg de la colegi ca acestea sunt in numar 
de 13.077, dintre care pe termoficare sunt aproximativ 12.700, fie ca este vorba de 
agent termic furnizat de CET, fie ca este vorba de agent termic furnizat prin 
centralele pe gaze, iar la acest capitol am aprobat deja. Celelalte doua privesc 
subventia care se acorda pentru a avea un pret unic, si anume sa suportam diferenta 
de pret intre gigacaloria obtinuta prin consum de gaze care este undeva la 335 lei si 
consumul din agentul termic care este 280 lei, asa incat 55 de lei in mod natural, 
pentru ca suntem obligati sa stabilim un pret unic, trebuie sa-l sustinem din bugetul 
local prin acest proiect. Indiferent ca pret aprobam, fie ca aprobam 255 lei, fie ca 
aprobam 280, acest pret de 55 lei va trebui aprobat, daca aprobam 280 lei, daca nu, 
pretul va fi mai mare corelativ cu suma pe care o aprobam ca valoarea facturata a 
gigacaloriei. In momentul de fata ceea ce va spun este de notorietate. Tuturor ne-au 
scazut veniturile in ultimul an si jumatate, iar in momentul de fata suntem pusi in 
situatia sa fie modificat pretul gigacaloriei. Pentru ca am constatat ca absolut toti 
consilierii locali sustin un pret cat mai mic fata de cel propus de executiv, si este 
firesc pentru ca trebuie sa protejam craiovenii intr-o asemenea situatie, eu va 
propun ca suma pe care s-o sustinem sa fie un pic mai mare pentru ca sa aprobam o 
gigacalorie cu cel putin 10 lei mai mica decat cea propusa de executiv, adica cea de 
255 lei. Cred ca in acest moment ne putem permite acest lucru, mai ales in 
conditiile in care asa cum am spus-o, din martie vom avea o disciplina fiscala si 
vom cheltui banii cu chibzuinta in perioada urmatoare. Acest efect va fi pozitiv nu 
numai pentru populatie, cat si pentru cei de la termoficare. Pe de o parte ca vor 
obtine un venit sigur de la primarie, pentru ca atunci cand votam bugetul, vom fi 
suficient de atenti sa punem exact sumele de care are nevoie pentru acoperirea  
acestei subventii, iar, pe de alta parte, populatia va putea sa plateasca factura pe 
care va trebui sa o achite luna de luna in ceea ce priveste consumul de energie 
termica. Cred ca in felul acesta sustinem si termoficarea si sustinem si craiovenii. 
 In ceea ce priveste termoficarea, nu o sustinem neconditionat. Acum trei 
saptamani am avut o sedinta cu colegii de la comisia de buget finante, cu directorii 
de la termoficare si cu cei din consiliul de administratie. Le-am cerut in mod 
expres sa puna la punct un program care sa duca la eficientizarea acestei institutii. 
Este evident ca este normal si firesc ca populatia sa plateasca. Cei care pot, in mod 
obligatoriu trebuie sa faca acest gest. Dar pe langa aceasta, termoficarea trebuie sa 
mai ia cateva masuri de organizare a sa pentru eficientizare. Si am pus patru puncte 



  

acolo, care inteleg ca mare parte din ele sunt imbratisate de catre cei de la 
termoficare, dar trebuie puse si in practica. Unul dintre ele se refera la contractele 
individuale. Cel de-al doilea este legat de casieriile regionale sau de cartier. Cel de-
al treilea punct si care s-a facut de-a lungul vremii, sa se eficientizeze in ceea ce 
priveste pierderile pentru ca am avut un punct pe ordinea de zi referitor la pierderi. 
De acum inainte trebuie sa ne arate ca sunt eficienti si ca ne propun scaderea 
pierderilor si nu cresterea acestora. Cred ca aceasta este ultima sansa pe care o 
primesc cei de la termoficare pentru ca intr-o asemenea situatie cred ca nici 
populatia nu mai poate suporta daca nici in al doisprezecelea ceas nu incercam sa 
devenim eficienti. Un al treilea punct este cel legat de modul in care trebuie sa se 
echipeze cei de la termoficare. Facturarea si casieriile din cartiere nu sunt un lucru 
simplu. Pe de o parte trebuie sa avem o echipa bine pregatita pentru a urmari partea 
de facturare, dar si pentru a urmari partea de plati si trebuie sa avem un sistem 
informatic bine pus la punct si oameni capabili sa-l aplice. Acestea sunt lucruri noi 
pe care termoficarea trebuie sa le puna in practica. 
 Cel de-al patrulea punct: am avut o discutie cat se poate de clara, de 
prieteneasca si cu cartile pe fata. Datoriile termoficarii catre CET si catre 
Compania de Apa sunt mult mai mari decat cele evidentiate in buget. Sunt sumele 
in litigiu care sunt scoase extrabugetar conform legii, nu este o problema, dar care 
vor greva asupra activitatii acestei institutii de termoficare. Daca aceste lucruri nu 
sunt punctate cel putin de acum inainte si cu cei de la CET si cu cei de la 
Compania de Apa, vom fi pusi in situatia in care va creste enorm de mult aceasta 
datorie si pur si simplu nu vom face altceva decat sa cerem in continuare cresterea 
de pierderi sau mariri de pret. Am spus d/lor directori si d-nei directoare ca in 
masura in care intr-o luna exista neintelegeri in ceea ce priveste suma facturata de 
CET sau de Compania de Apa sa mearga direct la cei doi domni directori si sa le 
prezinte punctul lor de vedere, de ce cred ca le-a facturat mai mult sau mai putin. 
La Compania de apa sunt aproape 180 miliarde datorie a termoficarii si la cei de la 
CET in litigiu aproape 600 miliarde pe langa sumele evidentiate si care ne-au fost 
aduse la comisia de buget finante. Cred ca au obligatia sa ia aceste masuri si in 
fiecare luna vom intreba care este stadiul acestor masuri pentru ca este inexplicabil 
cum se putea ajunge astazi, ma bucur ca a fost retras acest punct de pe ordinea de 
zi, la pierderi de 22% in conditiile in care in fiecare an, inclusiv acum trei luni, am 
pus bani pentru investitie si pentru reabilitarea punctelor termice care sunt din ce in 
ce mai eficiente, cu pierderi din ce in ce mai mici. Pierderile sunt si de 2-3% 
maxim in punctul termic, ceea ce arata ca avem puncte termice eficiente si ca avem 
o problema de la punctul termic pana la locuinta, iar aici lucrurile trebuie rezolvate 
de cei de la termoficare. Cele patru puncte pe care le-am prezentat o sa le reiterez 
la fiecare sedinta de consiliu si o sa le cer colegilor de la termoficare sa ne explice 
care este stadiul implementarii tuturor celor patru puncte. Dupa cum vedeti, suntem 
aici sa cautam solutii. I-am spus d-lui director si cand ne-am vazut separat, ca are o 
sustinere in ceea ce priveste o solutie reala si pentru craioveni, nu pentru a puncta 
niste pierderi sau pentru a scoate basma curata bugetul termoficarii. Va multumesc 



  

mult. Dl. presedinte de sedinta, va rog sa supuneti la vot si propunerea mea de 245 
lei pe gigacalorie. 
 Dl. Primar: 
 Eu vreau sa va spun ca la Regia de termoficare situatia nu este asa de 
catastrofala cum o vad unii. Daca nu era acest director Tudorache, care munceste 
de 10-11 ani in regie, va spun ca nu aveati ce sa mai discutati de pierderi acum. Era 
o catastrofa. Ca sa schimbi peste 350 km de teava nu este un lucru usor. In 
comparatie cu alte regii, nu comentez ce inseamna Regia de apa si canal sau Regia 
de transport local. Deci sa nu aratam cu degetul numai spre oaia neagra a acestui 
consiliu, Regia de termoficare. Eu as vrea sa va pun o intrebare simpla si nu 
ironica, pe cuvant va spun, daca stiti ce inseamna o calorie. Nici eu nu am stiut 
pana acum  o jumatate de ora. O calorie inseamna unitate de măsură pentru energie  
egală cu cantitatea de căldură necesara pentru a ridica temperatura unui gram de 
apă distilată de la 19,5 la 20,5 °C la presiune normala. Ca sa discutam in cunostinta 
de cauza trebuie sa fim mai atenti la fenomenul acesta de termoficare. Daca 
ANRSC spune un pret trebuie sa-l practici si tu ca regie si autoritatea. Stiti bine ca 
se intra in punctele termice si in centralele termice in cizme de cauciuc. Acum sunt 
farmacii. Le-am transformat cu ajutorul dvs. chiar in cabinete senatoriale, asa cum 
arata punctul termic din Craiovita Noua. Aceasta regie nu cred ca nu trebuie 
ajutata, fiindca a facut eforturi extraordinare. Nu comentez de ce nu s-a incasat. 
Daca tot vorbim de populatie si ce ne doare pe noi de populatia Craiovei, hai sa ne 
gandim ce inseamna rau platnicii si ce facem pentru ei si ce inseamna cei amarati 
care platesc sau nu au de unde plati. Asta este alta poveste. Daca speculati acum 
politic si PSD si PDL ce grija avem de populatie, sa dam mai jos pretul la 
gigacalorie si nu avem sustinere financiara, atunci nu facem nimic. Va propun ca 
liderii celor doua grupuri PDL, USL sa mearga impreuna cu directorul de la 
Directia de finante intr-un birou sa se puna de acord asupra pretului, ca altfel 
politizati pana maine dimineata. Ei vor da cu 5 lei mai putin, dvs. cu 3 lei mai mult 
si tot asa o tineti. Puneti-va de acord care este pretul la gigacalorie. Nu mai 
politizati atat. Va rog frumos, asta este dorinta mea. 
 Dl. Badea: 
 Este un subiect extraordinar de important pentru comunitate, in special ca 
este si iarna. In proiectul initial ni s-a propus 280 lei pentru pretul de productie 
pentru punctele termice, si 335 pentru pretul de productie la centralele termice pe 
gaze. Ulterior, la comisia juridica am primit un raport prin care dl. primar ne 
propunea pretul de 255 lei pe gigacalorie. Foarte bine. Acum, din cate inteleg eu, 
dl. viceprimar vine si ne propune un pret de 245 lei pe gigacalorie. Dincolo de lipsa 
de comunicare dintre cei doi pe care eu nu o vad normala la momentul actual, ar 
trebui sa-l intrebam pe dl. Pascu sa ne explice daca exista resurse pentru sustinerea 
acestei subventii de la 280, respectiv 335, la 255, pretul propus de dl. primar, si 
daca avem resurse pentru scaderea la 245, cea pe care o propune dl. viceprimar 
Dinca, avand in vedere ca fiecare reducere cu 5 lei inseamna un efort de 20 
miliarde lei vechi la factura totala. Dupa aceasta explicatie pe care dl. Pascu ne-o 



  

va da, imi permit sa continui cu doua-trei fraze. Astept de la dl. Pascu o explicatie 
vis a vis de aceste intrebari pe care le-am pus. 
 Dl. director Pascu: 
 Daca imi permiteti as vrea sa detaliez putin mai mult. Vreau ca toata sa 
inteleaga de ce s-a revenit la acest pret de 255 lei pe gigacalorie. In primul rand 
vreau sa va spun ca prin Ordonanta de Guvern nr. 70 din acest an a fost eliminata 
subventia la energie termica acordata de la bugetul de stat. Deci incepand cu luna 
octombrie, de la bugetul de stat nu mai este subventionata energia termica. Prin 
acelasi act normativ s-a transmis catre autoritatile locale in conditiile in care dispun 
de resurse financiare, sa acopere diferenmta dintre pretul de productie si pretul de 
facturare pentru populatie pe care il aproba, din bugetele locale. Deci, noi cand am 
venit cu acest pret de 255 lei pe gigacalorie, am plecat de la posibilitatea pe care o 
avem in buget, pe de o parte, pana la finele anului, de a asigura din buget aceasta 
diferenta de pret, si in acelasi timp, pentru ca trebuie preluata si in bugetul anului 
viitor, de a va propune, daca ati citit referatul, ce inseamna efortul din partea 
consiliului local, pentru acest pret. Dl. consilier Badea a amintit la un moment dat 
ca o crestere sau o diminuare cu 5 lei pe gigacalorie inseamna echivalentul a 20 
miliarde. Deci pretul de 255 lei insemna un efort din partea consiliului local 
estimat, pentru ca nu stim exact cantitatea de energie termica care se va produce, 
am plecat de la cantitatea de energie termica produsa in ultimul an, este in jurul 
cifrei de 12 milioane, 120 miliarde lei vechi, la care se adauga, deci vorbim de anul 
viitor, nu de anul acesta. In ceea ce priveste anul 2011, noi avem deja pentru luna 
octombrie, este deja decontul, suma de 1,4 milioane, estimam la pretul de 255 pe 
luna noiembrie 1,5 milioane, pe luna decembrie probabil 2 milioane. Depinde de 
nivelul temperaturilor. In bugetul pe acest an, la zi, mai avem o rezerva de 3,880 
milioane. Daca faceti o socoteala 1,4 milioane pe octombrie, 1,5 milioane estimat 
in noiembrie, ajungem deja cam la 2,9 milioane. Dar mai avem si ajutoarele. Dl. 
viceprimar v-a spus ca avem ajutoare in momentul de fata in analiza pe undeva pe 
la 12,6 milioane si ele ne duc la circa 1 milion credem noi, dar nu putem sa va 
spunem acum ca nu sunt finalizate. Faceti dvs. socoteala 1,4 milioane plus 1,5 
milioane si cu inca 1 milion, ajungem pe undeva la 3,8 milioane. Exact 3,9 
milioane. Noi avem in buget pe acest an asigurata sursa de 3,880 milioane. Ceea ce 
v-am propus dvs. de 255 este sustinut din bugetul acestui an fara nici o alta 
suplimentare. In ceea ce priveste sumele pentru anul viitor, ele vor trebui cuprinse 
in bugetul anului viitor. Iar diminuarea cu 10 lei asa cum a fost propusa de catre dl. 
viceprimar Dinca inseamna, imi pare rau, nu am putut sa calculez acum ce 
inseamna pe lunile noiembrie, si decembrie, pentru ca nu am reusit sa calculez, iar 
pentru anul viitor inseamna suplimentare fata de cele 12 milioane de inca cel putin 
4 milioane spre 5 milioane. Deci pe undeva pe la 17 milioane afara de ajutoare 
aferente perioadei ianuarie-martie anul viitor si noiembrie-decembrie. 
 Dl. Badea: 
 Ii multumesc d-lui Pascu pentru aceste informatii, ele au fost foarte detaliate 
si foarte importante pentru noi, si pentru craioveni, totodata. Noi, cei de la USL, nu 
vom vota nici propunerea d-lui primar, nici propunerea d-lui Dinca deoarece 



  

consideram ca pretul poate sa fie si mai mic. Ar putea fi mai mic printr-o 
organizare mai judicioasa din punct de vedere financiar sau prin masuri care ar 
putea sa dea posibilitatea primariei, executivului, sa faca o propunere si mai mare 
de reducere. Nu comentez mai mult si nu dezvolt mai mult acest subiect, pentru ca 
ar insemna sa intru prea mult in detalii si poate ca unele dintre ele ma depasesc. 
 Dl. Primar : 
 Eu inca o data, va rog  si va propun ca liderii de la USL si PDL, dl. director 
Pascu, dl. viceprimar sau cei doi viceprimari, sa stabileasca de comun acord un 
pret al gigacaloriei. Vor fi discutii interminabile, puneti-va de acord. 
 Dl. Răducănoiu: 
 Acest guvern al nostru, al Romaniei, prin masurile luate de-a lungul 
timpului, dar mai ales in ultimul an de zile, nu a facut altceva decat sa creeze o 
realitate, adica poporul roman sa mearga cu repeziciune catre dezastru. Cateva din 
aceste masuri, asa cum rezulta si de aici, ca avem venituri mai mici, nu au facut 
altceva decat sa lezeze populatia intregii tari, inclusiv a municipiului Craiova, prin 
taierea subventiilor traditionale acordate de guvern pentru caldura. Concomitent cu 
aceasta masura, salarii inghetate, reduceri de personal, someri mai multi, 
pensionari cu venituri inghetate, impozitate, indiferent de cuantumul lor, sau mai 
bine zis inclusiv al acelora de sub 800 lei pe luna. Evident ca noi stabilim un pret al 
gigacaloriei si nu va ascund, ca reprezentant al unui agent economic, ca suport 
aceleasi consecinte, urmare masurilor luate de guvern. Ce inseamna acest lucru 
pentru Regia de termoficare, pentru ca despre asta vorbim. Regia de termoficare 
are restante ca urmare a restantelor populatiei catre Regia de termoficare care sunt 
foarte mari. Evident ca am luat unele masuri in consiliul local  in ultima perioada, 
am infuzat cu cadre de nadejde, am creat si un post de director, menit acel post si 
acel compartiment tocmai pentru recuperarea restantelor. Am citit in presa in mod 
deosebit, am aflat si pe la comisii ca s-au facut cativa pasi, dar timizi, din acest 
punct de vedere. Pretul gigacaloriei a fost stabilit, intamplarea a facut ca eu sa fiu 
presedinte de sedinta, prin hotararea nr. 353 pe anul trecut la 194,08. Fără îndoială 
că este o creştere şi aici cu filozofia este simplă problema că este lege că la centrale 
termice este 335 lei, că la puncte termice este 280 lei şi că în conformitate cu 
prevederile legii, se stabileşte un preţ unitar, acela a fost de 280 lei. Evident că 
executivul a analizat, a reanalizat şi a venit cu propunerea de 255 lei. Dl. Primar, şi 
mă adresez dvs. şi aparatului tehnic al primăriei, direcţiei economice, cât şi regiei 
de termoficare ca să fi ţi de acord ca noi să aprobăm în această şedinţă, preţul 
gigacaloriei de 194,08, adică să rămână la nivelul stabilit în hotărârea anterioară, 
pe perioada de 5 luni  cât este iarnă, şi am să vă argumentez. Datoriile populaţiei 
către termoficare sunt mari. Acestea se vor mări şi mai mult dacă ele nu au fost 
recuperate şi atunci am făcut să punem decât pe hârtii, pe facturi, o sumă care nu 
este reală. Efortul bugetului, putem să ne şi retragem, să discutăm, să analizăm cu 
responsabilitate, pentru că toţi consilierii avem o unică şi egală responsabilitate 
faţă de cetăţeni, şi nu pe criterii politice, pe populisme şi aşa mai departe. Dar 
oamenii ăştia vor fi împovăraţi cu facturi, nu se vor încasa banii şi atunci bulgărele 
se va rostogoli  şi mai mult. Eu sunt convins, dl. Primar, că atâta vreme cât aţi găsit 



  

soluţii pentru a face acţiuni cu zero lei, urmare a hotărârii consiliului local de a tăia 
toţi banii pentru anumite lucruri, se pot găsi soluţii cu efortul de la buget de  data 
asta, că nu se poate face sponsorizare, renunţând la alte lucruri în favoarea 
cetăţenilor. Şi vă mai spun ceva. S-a vehiculat deja că, vrem nu vrem, trebuie să 
recunoaştem, este an preelectoral, unii au intrat mai repede, unii mai încet în 
campanie electorală. Deja sunt mentori, sunt politicieni care apar pe televizor şi 
spun că cei care micşorează taxele şi impozitele pentru anul 2012, vor câştiga 
alegerile. Şi vă asigur că ai noştri colegi care sunt majoritari, vor veni cu 
propunerea la acel proiect de hotărâre care acum este în dezbatere publică. Şi eu vă 
spun să nu fim populişti, să menţinem taxele şi impozitele în 2012 la nivelul anului 
2011 pe care tot majoritatea le-am mărit şi automat găsim resurse pentru acoperirea 
acestei subvenţii. Repet, pentru cinci luni de zile. Ne întâlnim în aprilie şi hotărâm 
din nou în funcţie de realităţile acelei perioade, şi stabilim preţul la gigacalorie. 

Dl. Primar: 
Vreau să vă dau o veste şi mai tristă. Dacă  impozitul pe venit s-a micşorat cu 4 

procente de la 47 la 43, acum guvernul, am discutat cu d-na Martia Barna, 
preşedinta comisiei de buget finanţe, a redus din nou IVG cu 2,25%. Într-o sumă 
absolută, cred că ne duce la 50-60 miliarde. Gândiţi-vă bine că veniturile vor fi mai 
mici în anul 2012. Să nu ne jucăm cu interesul cetăţeanului. Vă rog mult, puneţi-vă 
de acord să nu fie nici domnii de la PSD respingătorii, nici dvs. Gândiţi preţul 
gigacaloriei împreună în consiliu.   

           Dl. Marinescu Nicolae: 
       Discutăm, în opinia mea, una dintre problemele cele mai importante pentru 

populaţia Craiovei în acest moment. Poate cea mai importantă. Cea că mai spălăm 
străzile cu dero, fără dero,  că le mai măturăm mult mai puţin, mai suportă lumea şi 
posibilitatea de a vedea o Craiovă asemănătoare Mangaliei, este ceva cu totul 
diferit şi responsabilitatea noastră mi se pare că la acest nivel trebuie privită în 
momentul de faţă. Foarte bine că s-a retras punctul acela pe care oricum nu l-am fi 
votat, cu pierderile, pentru că datoria fiecărui manager şi al fiecărei echipe de 
administrare este să găsească soluţii de reducere a pierderilor şi nu de creştere. Pe 
de altă parte, problema acum se pune în felul următor după părerea mea, nu sunt 
specialist în economie, sunt persoane inclusiv în PSD, pentru dl. Boboc am un 
respect deosebit, îl consider un profesionist şi cred că discuţia aceasta are 
importanţă numai în măsura în care implică raţionamente reci şi economice. 
Politica aici poate fi dezastruoasă. Şi anume, dacă noi acum aprobăm un preţ al 
gigacaloriei, se fac încasări pe această hotărâre, dacă pentru această perioadă de 
iarnă facem încasări la preţul pe care îl stabilim acum, nu este posibil, după 
modesta mea opinie de nespecialist, să venim în martie sau în aprilie şi să stabilim 
un preţ al gigacaloriei care să recupereze pierderile de acum. Primul lucru pe care 
cred că nu este corect să-l gândim aşa. În al doilea rând am întrebat şi eu la comisie 
pe dl. Director Pascu, pe care îl consider, de asemeni, un profesionist şi întrebarea 
este aceasta: încadrându-se în aceste venituri cu 194,08 lei pe gigacalorie suntem 
capabili să asigurăm încălzirea oraşului până în luna martie – aprilie? Da sau nu? 
Dl. Director Pascu mi-a răspuns şi este bine să ne audă tot oraşul  şi să ne poată şi 



  

revedea, că această sumă nu este suficientă şi nu vom putea să ajungem în martie. 
Asta este chestia cea mai drăguţă, populară, da, să nu fie 194,08, să fie 170, să fie 
150, să nu fie deloc.  Calculul economic arată, am înţeles că nu poate fi asigurată 
încălzirea oraşului şi că ne vom trezi în februarie sau nu ştiu când, cu oraşul 
neîncălzit pentru că aceste costuri împing întreprinderea de termoficare la situaţia 
de a nu-şi putea onora plăţile şi, deci, de a se închide, ceea ce va lăsa oraşul în frig.  
Mai este un lucru, când spunem dăm de la bugetul local, noi, totuşi, trebuie să fim 
corecţi şi să spunem craiovenilor şi că de la bugetul local înseamnă tot de la 
craioveni. Adică nu dăm din Afganistan. Dăm de la bugetul local.  Adică de la 
banii pe care îi dau cetăţenii Craiovei. Este o diferenţă în sensul că unii contribuie 
mai mult şi alţii mai puţin şi venind dinspre bugetul local, către acoperirea acestui 
cost, povara se împarte aşa că este mai mult la cei care dau mai mult şi mai puţin la 
cei care dau mai puţin. Ceea ce este un lucru bun. Mai este ceva pe care vă propun 
stimaţi colegi din PDL să fim conştienţi şi responsabili pentru că, dacă în luna 
februarie oraşul rămâne fără căldură, nu poate să fie de vină grupul PSD care a 
avut 5 voturi sau 7, vom fi de vină noi care am fost majoritari şi nu am asigurat 
condiţiile necesare folosirii termoficării. Aici nu este vorba nici de a fi prieten cu 
dl. Primar, nici de a fi prieten cu dl. Tatian, locuim şi noi în blocurile din Craiova, 
trăim în acest oraş şi suntem responsabili să asigurăm concetăţenilor noştri 
posibilitatea de a ieşi din iarnă. De aceea, propunerea colegului nostru a fost de a 
ne apropia de propunerea făcută de termoficare şi însuşită de executivul primăriei, 
considerând că totuşi, trebuie ca şi regia de termoficare să se concentreze şi să 
gândească resurse pentru a-şi diminua pierderile şi cheltuielile astfel încât să vină 
în întâmpinarea cetăţenilor şi împreună să facem efortul ca toţi concetăţenii noştri 
să  supravieţuiască în această iarnă. Vă mulţumesc pentru că am încercat să vă rog 
să ne gândim împreună că nu are rost să facem dintr-o chestiune atât de importantă 
o discuţie despre prietenii, politică şi altceva. 

          Dl. Viceprimar Dincă:        
          Aş vrea să explicăm un pic cetăţenilor cum stau lucrurile. În momentul de faţă, 

noi în această şedinţă nu votăm preţul gigacaloriei. Preţul gigacaloriei este de 280 
lei pe gigacalorie care a fost aprobat de ANRSC. Noi, în această şedinţă, conform 
proiectului votăm preţul gigacaloriei facturate. Putem să ştim sau să nu ştim 
definiţia gigacaloriei sau a caloriei. Noi asta votăm. Îmi pare rău că reprezentantul 
executivului nu mai este prezent în sală. Preţul de facturare este preţul cu care 
ajunge gigacaloria, căldura, în limbaj comun, la cetăţeni. În momentul de faţă şi 
unii pot să mă bănuiască că îi dau o satisfacţie personală d-lui Răducănoiu, dar asta 
este realitatea. În momentul de faţă pe luna octombrie s-a facturat 194,08 lei. În 
momentul de faţă noi pe luna noiembrie şi factura va fi eliberată în luna decembrie, 
avem obligaţia, potrivit legii, să stabilim un preţ unic de facturare al gigacaloriei. 
Nu preţul gigacaloriei, el este deja stabilit cu avizul ANRSC. Noi trebuie să 
stabilim un preţ unic de facturare, pe de o parte. Pe de altă parte, în acelaşi proiect 
pe care îl avem astăzi, la art. 2 este prevăzut să suportăm şi diferenţa pe luna 
octombrie.  Îl rog cu insistenţă pe dl. Răducănoiu să nu mă întrerupă pentru că îl 
respect şi nu îl întrerup niciodată. În acest context, pe luna octombrie, s-a facturat 



  

la valoarea de 194 lei. Ni se solicită la art. 2 să venim să acoperim pe luna 
octombrie acest cuantum diferenţă. Eu o să propun scoaterea acestui articol 2 
pentru că singura explicaţie care a fost dată, a fost că se poate de pe o lună pe alta. 
Dacă se poate, să o plătească cei care au spus că se poate. Acest lucru trebuia pus 
pe ordinea de zi în luna octombrie. A trecut o lună de zile, nu putem să votăm plata 
unor sume retroactive pentru care nu fusese stabilit un preţ unitar, altul decât cel de 
194 lei. Mai mult, în art. 1 este prevăzut că acest preţ unitar îl stabilim începând cu 
luna noiembrie, adică 1 noiembrie 2011.Noi preţul pe care îl stabilim, indiferent 
care va fi el, începe cu 1 noiembrie 2011. Aşa este şi normal. Drept urmare reiterez 
propunerile mele legate de a reduce şi mai mult decât a propus executivul, adică de 
la 255 la 245 lei pe gigacalorie, deşi, în primă fază, a venit cu 280 lei.  Deci să fie 
245 lei preţul unitar pe gigacaloria facturată, şi eliminarea art. 2 pentru că, din 
punctul meu de vedere nu putem să votăm ceva retroactiv. Pe de o parte. Pe de altă 
parte, preţul unitar la gigacalorie aşa cum spunea dl. Badea că avem sau nu resurse, 
îl putem modifica în măsura în care avem resurse mai mari. Iar, în ceea ce priveşte 
calculul făcut de Domnia Sa,  aş vrea să mă urmărească un pic pentru că este 
diferit. Dl. Pascu ne-a spus că este aproape 4 milioane de lei, dacă micşorăm cu 10 
lei, pe tot anul. Nu 2 milioane pe lună. Dacă vă uitaţi în referat, în cea de-a doua 
pagină se precizează că în măsura în care vom avea gigacaloria facturată la 255 lei, 
vom avea cheltuieli pe întreg anul de 11 milioane 845 mii lei. În condiţiile în care 
am finanţa un număr de 392 mii 102 gigacalorii. Dacă ne uităm este un calcul 
sumplu: 392.102 gigacalorii x 10 lei pe dă 3.921.020 lei. Acesta este efortul 
financiar al nostru pe întreg anul, deci şi pe lunile de iarnă din acest an şi pe lunile 
de iarnă din anul viitor în măsura în care nu schimbăm preţul de facturare, în 
măsura în care îl lăsăm aşa cum este. Avem o rectificare în decembrie, ne putem 
gândi acolo dacă se mai poate modifica ceva şi ulterior, în ianuarie, să avem 
bugetul gata spre aprobare, sau cel mai târziu în februarie şi să mai discutăm o 
dată. Eu cred că dl. Marinescu ne-a dat o lecţie de înţelepciune şi de verticalitate, 
cred că aici pe de o parte se pune problema dacă putem să susţinem această 
gigacalorie la preţul pe care l-am propus eu, şi, mai ales, dacă ne putem permite să 
lăsăm craiovenii în plină iarnă fără căldură. Acelaşi lucru cred că trebuie să se 
gândească şi directorii de la termoficare, dacă îşi mai pot permite aceeaşi poziţie pe 
care au avut-o până acum, de inacţiune. Le spun că este ultima şansă. Luna viitoare 
aştept să ne arate ce măsuri au adoptat, şi în ce stadiu sunt cu ele. Vă mulţumesc 
mult şi îmi păstrez cele două propuneri. Eliminarea art. 2 şi facturarea gigacaloriei 
la 245 lei. 

          Dl. Răducănoiu: 
       Acelaşi respect, dl. Viceprimar ca şi până acum, nu este nicio deosebire de 

atitudine. Vreau însă să vă spun, dl. Preşedinte, că eu intervin pe acest subiect a 
doua oară, îndreptăţit, potrivit regulamentului, ca drept la replică indirect şi direct 
pentru că dl. Coleg consilier antepenultimul care a luat cuvântul, s-a referit exact la 
susţinerile mele, iar dl. Consilier şi viceprimar mi-a rostit numele. Pe când domnia 
sa a intervenit a doua oară pe acelaşi subiect fără să aibă invocarea replicii şi a 
venit şi cu o altă propunere faţă de prima intervenţie. Repet, lăsând la o parte aceste 



  

paranteze, suntem oameni responsabili şi să dau răspuns pentru că din fericire, din 
păcate, nu ştiu cum să spun, cât de cât profesia mea are tangenţă cu domeniul 
economic şi nu cu cel literar. Dacă eu facturez la 255, la 245 sau la 280 lei, şi nu 
încasez banii de la populaţie, rămâne populaţia fără căldură? Dacă eu susţin, eu 
consiliul local, noi, diferenţa, ca fiind subvenţie, şi evident că preţul de facturare 
este de 194,08 la data actuală, iar propunerea care a venit şi cu luna octombrie, de 
susţinere la nivelul a 255, de fapt elimină dilema d-lui viceprimar, care, sigur, este 
îndreptăţită, că nu putem să acordăm retroactiv. Dacă noi la data asta, menţinem 
preţul de  194,08, este rezolvată şi problema art. 2, este rezolvată şi problema 
cetăţenilor cu un efort al bugetului consiliului local până în luna martie, perioada 
de iarnă şi vreau să vă spun că numărul de calorii invocat aici este pe un an de zile. 
Numărul de calorii pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie, deci pe lunile de 
iarnă, este mult mai mic, aşa că efortulnu putem să-l calculăm ca subvenţie per 
total an. Eu mă refer la an, este mai mare, dar nu este egal cu cel anual. Atunci, este 
mai mic comparativ cu un an de zile cu numărul de gigacalorii consumate pe un an 
de zile, pentru cinci luni de iarnă fiind vârf, dar numărul de gigacalorii consumate 
este mai mic decât numărul gigacaloriilor consumate pe un an de zile, respectiv şi 
lunile de iarnă de la sfârşitul anului 2012. Cu aceste argumente şi clarificări, că nu 
rezolvăm problema de încasare a banilor dacă facturăm la populaţie mai mult şi 
mult mai adevărat este că subvenţia la bugetul consiliului local cu eforturile 
evidente, poate fi dată la termoficare, ca să-şi plătească mai departe datoriile. 

          Dl. Nedelescu: 
          Discutăm un subiect foarte sensibil. Se încearcă, aşa cum auzeam prin sală, 

speculaţii referitor la câştigarea de capital politic. Eu zic că trebuie să uităm despre 
capital politic, trebuie să uităm despre toate aceste lucruri, trebuie să ne gândim la 
cetăţenii care ne-au trimis în consiliul local să-i reprezentăm cât mai bine.  În luna 
iunie, dacă dau timpul înapoi, rugam şi făceam interpelare în consiliul local să 
facem analize referitor la termoficare, să vedem ce se întâmplă pentru iarna care 
urmează. Nu am primit nici un răspuns,  nu am făcut nici o analiză. A trebuit să 
reiau acele interpelări, dar totul a fost în zadar. Am venit în comisia de buget 
finanţe, comisie din care fac parte şi am propus să ne întâlnim cu Regia de 
termoficare. La insistenţele mele, în comisia de buget finanţe a avut loc o întâlnire. 
Deci la propunerea mea. Au mai fost colegi care m-au susţinut în acea propunere, 
este adevărat. S-a propus aici preţul de 194,08 lei, adică să menţinem preţul 
gigacaloriei. Expose-ul pe care l-a făcut şi colegul meu Răducănoiu mi se pare 
corect.  Dacă menţinem acest preţ, ajutăm mai mult termoficarea să iasă din situaţia 
în care este, dar nu că ajutăm termoficarea, ajutăm în primul rând populaţia care 
ştie că nu poate să mai suporte această creştere a gigacaloriei. O să mă întrebaţi 
acum dacă îngheţăm preţul, dar de unde bani? Faţă de alţi colegi care au făcut 
propuneri,  eu o să vă spun şi de unde bani. O să iau în calcul luna ianuarie care 
este cea mai grea lună şi aşa cum spunea colegul, trebuie să dăm acest preţ pe 
timpul lunilor de iarnă, referitor la cele cinci luni. De unde aceşti bani? Să vă spun 
de unde.  Pentru luna ianuarie, care este cea mai grea lună, dacă menţinem preţul 
pe care îl propune executivul, deci facturăm la preţul propus de executiv, trebuie să 



  

dăm în bani vechi, 20 miliarde. Acesta este preţul. Dacă menţinem preţul de 194, 
aşa cum vă propunem noi, ar trebui să dăm undeva la şaizeci şi ceva de miliarde în 
luna ianuarie. O să-mi spuneţi: dl. Nedelescu, este o diferenţă de 40 miliarde. De 
unde aceşti bani? Vin şi cu soluţia, d-lor colegi, printr-o folosire mai judicioasă a 
bugetului local, putem avea aceşti bani. De unde avem aceşti bani? Vă dau 
exemplu o singură sursă, dar sunt mai multe surse, şi această sursă pe care v-o 
indic acum, am mai indicat-o şi cu alte ocazii în consiliul local. În mandatul 2004 – 
2008, cel mai mare preţ la deszăpezire a fost de 11 miliarde. Vorbesc în bani vechi. 
În anul 2009 preţul la deszăpezire a depăşit 55 miliarde. Hai să facem efort, hai să 
urmărim pe cei  are fac deszăpezirea, hai să nu mai plătim ore suplimentare şi să ne 
facem datoria şi o să vedeţi că numai de la deszăpezire acoperim ceea ce vă 
propunem noi, cei din PSD. Eu vă mulţumesc şi sper să avem înţelepciunea şi să 
cădem toţi de acord că bugetul este al nostru, al consiliului local, să menţinem 
propunerea USL-ului, şi noi, cei din consiliul local, printr-o folosire judicioasă 
pentru că tot noi suntem cei care împărţim aceşti bani şi avem grijă şi ni va suferi 
nimeni, şi va fi bine pentru populaţie. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Mulţumesc d-lui Răducănoiu pentru poziţie. Îmi  aduc aminte că luna trecută, nu 

numai dumnealui, a votat pentru a pune şi mai mulţi bani acolo unde zice Domnia 
sa şi sper să fim consecvenţi la acest capitol. Aşa este trebuie să avem o cheltuială 
judicioasă, putem să măturăm nu 300, ci 700 de străzi, nu ne împiedică nimeni, şi 
1000 dacă avem doar 700 de străzi. Astăzi eu am discutat de punctul 2 legat de 
plata pe luna octombrie a subvenţiei. Populaţia nu are de suferit dacă nu aprobăm 
punctul 2 pentru că s-a facturat la 194 lei. Bugetul consiliului local nu are de suferit 
pentru că nu are nici o obligaţie să plătească diferenţa de subvenţie. Cine are de 
suferit este termoficarea şi cei care nu au propus în luna octombrie acest proiect. 
Cred că ar trebui să fie cineva. Din păcate, reprezentantul executivului nu mai este 
prezent în sală, ne-a lăsat singuri la dezbateri, dar cred că dacă ar fi fost cineva în 
sală de la Servicii Publice să ne explice de ce nu l-au pus în luna octombrie. Cum îi 
vor pune pe cei de la termoficare să recupereze, sau din vina cui s-a făcut această 
pierdere la termoficare şi cine este responsabil de această pierdere. Pentru că preţul 
unitar se stabileşte de către consiliul local la propunerea executivului. Aceasta este 
cu luna octombrie, deci populaţia nu are de suferit, bugetul local nu va fi afectat în 
acest sens, iar cei care vor suferi vor fi cei de la termoficare şi vor trebui să-şi 
acopere pierderile. Eu îmi doresc să vină lună de lună cei de la termoficare şi să 
propună reducerea pierderilor care în momentul de faţă sunt de 16%, pentru că în 
ultimii zece ani au cerut pierderi din ce în ce mai mari, chiar şi astăzi mai ceruseră 
încă 16% şi nu le-am aprobat, lună de lună să vină cu măsuri din ce în ce mai bune 
şi să scădem preţul facturat, nu preţul final al gigacaloriei şi cu siguranţă că ne vom 
putea permite. Aşa încât concluzionez. În loc de 11 milioane 800 mii lei, vor fi 
aproximativ 15 milioane lei pe tot anul pentru a subvenţiona diferenţa de preţ la 
gigacalorie. Acest lucru eu consider că este posibil şi văd că este o dezbatere 
extraordinar de mare, cred că am speriat pe cineva, dar nu asta ne-am dorit, pe ceea 
ce înseamnă reducerea taxelor locale. Am curajul să o spun la fiecare şedinţă: voi fi 



  

un partizan al reducerii taxelor locale. La Craiova sunt la maxim şi o să vin ca şi 
aici, cu un calcul matematic simplu, să vă explic de ce, reducând acele taxe, vom 
avea cel puţin aceleaşi încasări. Anul acesta avem cu cel puţin 3 milioane de lei 
încasări mai mari la taxele locale decât anul trecut. Nu voi fi partizanul de a 
micşora toate taxele şi impozitele locale. Punctual anumite taxe şi impozite locale 
care sunt la nivel maxim. În felul acesta putem să ajutăm şi populaţia să-i 
subvenţionăm gigacaloria şi să le dăm posibilitatea ca o parte din banii pe care îi au 
în buzunar, să rămână în buzunarul lor.  

          Dl. Răducănoiu: 
          Avem înregistrarea, uzez la maximum de prevederile regulamentului. Numai 30 

de secunde. Taxele şi impozitele au fost mărite de dvs., stimaţi colegi. În primă 
fază au căzut, că nu eraţi suficienţi, şi în faza a doua v-aţi mobilizat şi le-aţi mărit şi 
acum veniţi şi spuneţi că le micşoraţi. Păi să le lăsăm aşa şi să subvenţionăm 
căldura. 

          D-ra Predescu: 
          Cu privire la proiectul de pe ordinea de zi. Ieri în comisia juridică când ne-a fost 

adusă la cunoştinţă modificarea şi am discutat pe proiectul modificat, am discutat şi 
cu privire la art. 2 al acestui proiect, fiind prezenţi atât directorul de la termoficare, 
cât şi directorul economic din primărie. Au arătat că se impune menţinerea art. 2, 
datorită caracterului său precizator în privinţa suportării de la bugetul local pe luna 
octombrie cu preţul existent anterior, pentru că facturarea, de fapt, se face acum 
pentru luna octombrie. Eu iau de bun ce au spus cei care reprezintă acest serviciu. 
În continuare se face facturarea şi acum. Dacă nu s-ar face această precizare, ar 
putea să apară neînţelegeri cu privire la preţul la care se facturează. Acum, în 
şedinţă, este, pe de o parte proiectul executivului, astfel cum a fost modificat, 
inclusiv cu art. 2, proiectul pe care l-a propus dl. Consilier Răducănoiu, care, într-
adevăr, nu mai impune menţinerea art. 2 pentru că nu se procedează la o creştere a 
preţului gigacaloriei, şi proiectul pe care l-a propus dl. Viceprimar, care, propunând 
o creştere a gigacaloriei, impune şi menţinerea art. 2. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Propunerea mea vreau să nu mi-o modifice nimeni. 245 lei preţul facturat al 

gigacaloriei şi eliminarea art. 2. Fiecare dintre noi care locuim la bloc, ne putem 
duce la asociaţia de proprietari sau la avizier să vedem că s-a facturat, s-a calculat 
şi se afişează. Nu putem să stabilim un preţ care, din punctul meu de vedere, a fost 
în vigoare în luna octombrie şi s-a dat o hotărâre de consiliu în acest sens anul 
trecut. Sub acest aspect nu mai avem nimic de discutat. Sunt cele trei propuneri, 
sunt de acord să le votăm şi să avem o soluţie la aceste puncte. 
          D-na Secretar: 
      Eu o să vă rog să-mi permiteţi, ştiu că sunt trei propuneri, le-aţi reiterat corect. 
Vreau să permiteţi încă o dată cuvântul d-lui director economic care trebuie să ne 
spună de ce menţin sub aspectul condiţiei de legalitate art. 2 întrucât pentru 
fundamentarea tarifului, acesta apare după 1 noiembrie. Ca atare, diferenţa trebuie 
suportată. Dvs apreciaţi variantele pe care le adoptaţi. Rugămintea este ca dl. 



  

Director economic să explice încă o dată capacitatea de plată pentru că trebuie 
executată o hotărâre. 
     Dl. Albăstroiu: 
     Mi se pare de bun simţ  preţul pe care l-a propus colegul nostru şi vă explic şi 
de ce. Văd că ne gândim numai la cetăţenii Craiovei care folosesc acest mod de a 
se încălzi, adică  folosesc agentul termic. Ar trebui să ne gândim şi la cele 63 mii 
branşamente pe Craiova dintre care 12 mii sunt subvenţionate pe cealaltă cale, 
adică cu salarii mai mici, mai nevoiaşe.  Dar nu ne gândim şi la restul de cetăţeni 
până la 400 mii locuitori, care nu primesc absolut nici un leu, nici pentru gaze, nici 
măcar nu au apă pe masă de sărbători, nu au canal, şi-au cumpărat cizme să meargă 
pe străzile dânşilor. La aceştia nu ne gândim oare? Eu în şedinţă voi vota, şi cred 
că şi colegii mei, acest preţ de 245 lei. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Noi, consilierii USL reiterăm propunerea de menţinere a 194,08 lei. Propunerea 
este pertinentă comparativ cu propunerea d-lor consilieri PDL de a creşte cu 50 lei 
preţul la gigacalorie.  Dela 194,08 la 245. Vă rog să procedaţi la supunerea la vot 
în conformitate cu  regulamentul. La ora actuală preţul gigacaloriei facturate este 
de 194,08. Dvs propuneţi mărirea cu 50 de lei faţă de preţul actual. Hotărârea 353 a 
CLM privind stabilirea preţului de facturarea a gigacaloriei este de 194,08. Dvs. 
propuneţi mărirea cu 50 lei. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Şcolile politice sunt foarte importante în viaţă. Avem un proiect de hotărâre pe 
care îl văd şi craiovenii şi care este pe internet în care s-a stabilit un preţ al 
gigacaloriei facturate de 280 lei propus de executiv. S-a venit cu o propunere 
ulterioară de a se coborâ acest preţ la 255 lei. De la 280 discutăm că se va coborâ la 
255 lei. Şi în discuţiile pe care le-am avut cu dl. Badea care a întrebat cât înseamnă 
ca şi efort financiar coborârea cu 10 lei a preţului gigacaloriei, cred că am avut o 
explicaţie cât se poate de corectă şi am arătat că bugetul poate suporta acest lucru. 
În momentul de faţă am constatat că ar fi existat unanimitate pe ceea ce priveşte 
nemărirea pierderilor şi nu s-a mai votat acest proiect şi a fost retras. Am constatat 
că toţi suntem de acord cu ceea ce priveşte un efort financiar din partea primăriei 
pentru a asigura o facturare cât mai mică către populaţie şi, în acelaşi timp,  constat 
că se vrea să fim scoşi noi ţapi ispăşitori, deşi de la 280 lei, am coborât cât am 
putut de mult, adică până la 245 preţul gigacaloriei şi am spus, în acelaşi timp, că 
în lunile următoare, în măsura în care vor fi bani şi poate executivul ne mai ajută în 
acest sens, să coborâm şi mai mult preţul gigacaloriei. Cam asta este realitatea în 
momentul de faţă şi cred că cei de la termoficare ar trebui să fie conştienţi de faptul 
că  sunt principalii responsabili dacă nu se iau măsurile necesare pentru a lua cât 
mai mult din acele pierderi. În loc de 16% cât sunt în prezent, să fie din ce în ce 
mai mici pentru a putea reduce preţul gigacaloriei şi a facturii. 
         Dl. Primar: 
     Am fost până la spital o oră şi ceva şi  aţi rămas la acelaşi punct cu preţul 
gigacaloriei. Aşa este la români. Este plăcerea omului să vorbească de la balcon şi 



  

să scuipe în microfon.  Vă propun 245 şi eu pentru că este suportabil şi terminăm 
circul ăsta.  
     D-na Secretar: 
     Dacă acceptaţi varianta propusă, o vom supune la vot cu 245 lei prima variantă, 
numai că rămânem la disputa ce facem cu art. 2. Noi propunem menţinerea art. 2. 
O să vă rog frumos să permiteţi d-lui director economic să vă motiveze de ce nu 
are legătură cu retroactivitatea, ci cu facturarea. 
     Dl. Director Pascu: 
     De ce am propus la acest art. 2? Pentru că în momentul de faţă la data facturării, 
preţul de  facturare către populaţie este cel de 194. Noi avem o hotărâre de consiliu 
prin care acoperim diferenţa de la preţul de facturare către preţul de producţie. Am 
venit să mai întărim încă o dată pentru că până acum se suporta atât din bugetul 
local cât şi din bugetul de stat. Nemaifiind suportat, partea de la bugetul de stat, 
trebuie s-o preluăm din bugetul local, altfel se îndreaptă către populaţie la preţul de 
facturare de 335 şi 280, deşi noi avem o hotărâre pe care propun a se revoca 
începând cu data de 1 noiembrie, cea cu 194. Din acest motiv am propus ca şi luna 
octombrie să fie prevăzută a fi suportată din bugetul local. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Rugămintea mea este ca ceea ce aţi spus acum să fie inserat în cuprinsul art. 2. 
Aţi spus două lucruri legate de valoarea stabilită anul trecut şi de faptul că în 
momentul de faţă ne permite, şi am dat explicaţii. Sunt cuprinse în procesul-verbal 
de şedinţă deci nu trebuie să vă mai indic eu acest lucru. Cred că în momentul de 
faţă este un lucru extraordinar de bun că primarul şi viceprimarul au aceeaşi părere 
şi vom vota în consecinţă în acest sens.  
        D-na Secretar: 
     Deci cu preţul de 245 şi cu art. 2. Ce a vrut dl. Pascu să vă spună, nu se 
inserează. Diferenţa de preţ înseamnă până la 1 noiembrie de la 194 la cât este, de 
la 1 noiembrie, diferenţa faţă de ce aprobaţi astăzi.  Deci nu necesită altă 
modificare.Este acoperitoare. Relevant este preţul pe care îl aprobaţi funcţie de 
care (până şi de la) care se calculează diferenţa de suportat din buget. 
     Dl. Director Pascu: 
     O mică precizare aş vrea să fac. Ca urmare a acestei propuneri trebuie să fiţi de 
acord în luna decembrie să suplimentăm probabil cu până la aproximativ 1 milion 
partea de subvenţie. Nu ştiu cât este. Dar probabil că atunci vom şti. 
     D-na Secretar: 
     Se supune la vot  cu 245 lei, cu art. 2 cum este, în forma pe care şi-a însuşit-o şi 
executivul, propusă de dl. Viceprimar. 
     Dl. Badea: 
     Trebuiau ca aceste discuţii să aibă loc între dl. Primar şi dl. Viceprimar până 
acum, nu acum.  V-am ascultat pe toţi cu atenţie, este punctul meu de vedere, îmi 
daţi voie să mi-l exprim. Am spus că trebuiau să aibă loc aceste discuţii înainte 
între cei doi şi n-ar fi avut loc atâtea discuţii. Preţul de  245 lei este mare şi el poate 
fi şi mai mic. 
     Dl. Preşedinte: 



  

     Supun la vot proiectul de hotărâre cu varianta 245 şi celelalte amendamente. 
Cine este pentru?                   
Art.1.  Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei, în cuantum 

de 245 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 01 noiembrie 2011. 
Art.2.   Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a 

energiei termice şi preţul de facturare către populaţie, pentru luna 
octombrie 2011, se suportă din bugetul local. 

Art.3.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.353/2010. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 14 voturi 
pentru şi 12 voturi împotrivă (USL).  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de epurare apă uzată 
pentru municipiul Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.l. Se aprobă tariful de epurare apă uzată pentru municipiul Craiova, conform 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice, Direcţia 
Economico – Financiară şi S.C.Compania de Apă Oltenia S.A. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi 

pentru şi 1 abţinere (Predescu).  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de ecarisaj  din municipiul Craiova.  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Comisia juridică a adus o 

modificare a art. 15, alin. 3 ca penalitatea să  o modificaţi de la 0,04 la 0,01%.  
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 

la vot în ansamblu, cu amendamentul propus. 
Art.1.  Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 

municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



  

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri,  îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.101/2007 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj în municipiul 
Craiova, nr.494/2007 referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind 
activitatea de ecarisaj şi nr.399/2010 referitoare la aprobarea tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare .  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice 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. 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de 
parteneriat între Municipiul Craiova  şi comuna Mischii, în vederea 
realizării investi ţiei „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”. 

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

         Dl. Ştefârţă: 
         Iau cuvântul pentru punctele 12, 13, 14 din ordinea de zi. S-a folosit foarte mult 

copy paste în aceste proiecte. Eu am observat nişte inadvertenţe luate de la o 
comună la alta, băgate pe acolo. Votăm pentru. Eu votez pentru dar după şedinţă 
am să vă arăt unde sunt şi poate le corectaţi. Într-un loc lipseşte şi numele 
primarului nostru. În toate trei se vorbeşte de faptul că se vor recepţiona cele şase 
străzi. Nu este vorba de nici un şase străzi. Nu sunt multe, dar vi le arăt care sunt. 

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

Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi 
Comuna Mischii, în vederea realizării proiectului „Reabilitare şi dotare 
Cămin Cultural Mischii”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Reabilitare şi dotare Cămin   
Cultural Mischii” cu valoarea de 1.582.697,24 lei, pentru solicitarea unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1: Planuri integrate de 
dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Consiliul Local al comunei Mischii va asigura contribuţia proprie la 
cheltuielile eligibile, valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, cheltuielile 
suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot să apară în timpul 
implementării, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. 



  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico - Financiară şi Comuna Mischii vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de 
parteneriat între Municipiul Craiova  şi comuna Pieleşti, în vederea 
realizării investi ţiei „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin 
Cultural nr.1 Pieleşti”. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi 

Comuna Pieleşti, în vederea realizării proiectului „Reabilitare, consolidare, 
extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Reabilitare, consolidare, 
extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”, cu valoarea de 3.215.664 
lei, pentru solicitarea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Consiliul Local al comunei Pieleşti va asigura valoarea totală a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot 
să apară în timpul implementării, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico - Financiară şi Comuna Pieleşti vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de 
parteneriat între Municipiul Craiova  şi comuna Breasta, în vederea 
realizării investi ţiei „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin 
Argetoianu”. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 

la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi 

Comuna Breasta, în vederea realizării proiectului „Reabilitare şi dotare 
Cămin Cultural Constantin Argetoianu”, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Reabilitare şi dotare Cămin   
Cultural Constantin Argetoianu” cu valoarea de 737.609,40 lei, pentru 
solicitarea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.1: Planuri 
integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Consiliul Local al comunei Breasta va asigura contribuţia proprie la 
cheltuielile eligibile, valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, cheltuielile 
suplimentare (conexe) aferente proiectului care pot să apară în timpul 
implementării, precum şi resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte,  
Direcţia Economico - Financiară şi Comuna Breasta 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 aprobarea trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren situat în Piaţa 
Veche. 

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

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

 Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a terenului situat în Piaţa Veche, în suprafaţă de 26,10 mp,  având 
numărul cadastral 21546/7, conform actului de dezmembrare al imobilului 
cu nr. cadastral 21549 şi înscris în cartea funciară a municipiului Craiova 
nr.53689. 

Art.2.  Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L., 
a terenului identificat la art.1, aferent spaţiului comercial, pe care îl deţine 
în Piaţa Veche. 

Art.3.  Negocierea preţului terenului identificat la art.1 se va efectua de către 
Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, constituită 



  

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005, 
modificată şi cu respectarea procedurilor  prevăzute de Legea nr.550/2002, 
modificată şi completată. 

Art.4.  Preţul de pornire al negocierii preţului pentru vânzarea terenului prevăzut la 
art.1, va fi stabilit prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări 
servicii şi  S.C. Gulliver Com S.R.L. 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 atribuirea c ătre Ghiţă Nicolae, a spaţiului 
situat în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.73. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  atribuirea, către Ghiţă Nicolae, a spaţiului cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Unirii, nr.73, identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Ghiţă 
Nicolae 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 încheierii unor contracte de 
închiriere pentru locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

         Dl. Giurgiu: 
         Aţi omis să ne spuneţi avizele de la comisii. 
          D-na Secretar: 



  

          Dacă sunt avize nefavorabile, o să vi le comunic la punctele la care avem. Până 
acum trebuie să deduceţi că avizele au fost favorabile. La toate voi spune unde apar 
avize nefavorabile. 

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

Art.1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere care au ca obiect  locuinţe ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, 
pentru persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Contractele identificate la art.1 din prezenta hotărâre se vor încheia până la 
data de 19.05.2014. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

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

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închirier e 
având ca obiect o locuinţă pentru tineri destinată închirierii, construit ă 
prin programe de investiţii la nivel naţional. 

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

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

7986/17.03.2003, închieiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Ghiţă Otilia, având ca obiect   locuinţa pentru tineri, construită prin 
programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bld. 
Oltenia, nr. 1A, bl. T1, sc.2, ap.4, pe o perioada de 1 an. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie actul adiţional 
la contractul de închiriere identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Fond Locativ şi Ghiţă Otilia 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 prelungirea duratei contractelor de 
închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Vă propun eliminarea poziţiei 4 

întrucât noi suntem încă în curs de judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu 
societatea TIM SIM SRL legat de autorizarea chioşcului.   

Dl. Vasile: 
Cu privire la aceste prelungiri de contracte de închiriere la terenurile pe care 

sunt amplasate construcţii provizorii, din punctul meu de vedere aceste prelungiri 
repetate ale contractelor de închiriere încalcă două principii fundamentale: al 
liberei concurenţe şi al egalităţii şanselor. Adică aceste terenuri pe care sunt 
amplasate chioşcuri în oraş, sunt limitate, nu sunt infinite, în schimb doritorii, cei 
care doresc să facă diferite activităţi comerciale în oraşul nostru, sunt foarte mulţi, 
sunt din ce în ce mai mulţi. Nu cred că există vreun consilier local care să nu fi fost 
întrebat vreodată de cetăţeni cum ar putea să amenajeze un chioş, să-şi întreţină 
familia. Răspunsul nostru este că oraşul este închis pentru că au închiriat anumite 
persoane acum cinci ani, acum zece ani,acum cincisprezece ani, iar noi le 
prelungim pe viaţă.  În notele de fundamentare justificările sunt chiar puerile. 
Adică executivul ne propune să prelungim aceste contracte pentru că, vezi, 
Doamne, chiriaşul a plătit chiria, sau dacă tot chiriaşul şi-a amplasat acolo o 
construcţie provizorie, pentru ce să o mai ia. Când a închiriat pe cinci ani, a ştiut că 
cinci ani va sta cu chioşcul acolo. Noi, ca şi consiliu local, cred că trebuie să 
acţionăm echitabil pentru toţi cetăţenii Craiovei pentru că sunt foarte mulţi tineri 
care, atunci când s-au închiriat anumite chioşcuri în 1990, probabil nu aveau nici 
18 ani pentru a înfiinţa o societate comercială. Mai mult decât atât, în consecinţă, 
cred că aceste contrcate de închiriere nu trebuiesc prelungite, ci aceste spaţii 
trebuie scoase la licitaţie pentru că ne plângem tot timpul că nu avem bani. Astăzi 
am discutat despre bani la buget câteva ore, că nu avem bani. Eu cred că cu un leu 
dacă ar creşte pe mp datorită faptului că la licitaţie poate participa şi agentul 
economic care şi-a desfăşurat în ultimii cinci ani acolo activitatea, nu este nici o 
problemă, dar pot să vină şi încă alţi 10 sau 15. dacă noi vom creşte cu un leu pe 
mp calculaţi dvs. la câte zeci de mii de mp câştigăm şi poate rezolvăm şi problema 
cu subvenţia la căldură. Prin licitaţie asigurăm egalitatea şanselor pentru toţi 
craiovenii noştri şi cred că vom aduce mai mulţi bani la buget. Nu facem altceva 
prin prelungirea acestor contracte decât să dăm pe viaţă din tată, în strănepot şi în 
nepot unele terenuri. Atunci le dăm pe viaţă şi nu le mai închiriem din cinci ani în 
cinci ani sau din trei ani în trei ani. Asta este în detrimentul în special al tinerilor 
din Craiova. Tinerii în Craiova au închis. 

Dl. Primar: 
Şi eu sunt de acord cu ce propune dl. Consilier şi cred că aşa este şi legal. Când 

expiră un contract de închiriere care a fost luat prin licitaţie publică, trebuie să 
urmeze o nouă închiriere prin licitaţie. Nu se face aşa?   



  

D-na Secretar: 
La aceste contracte sunt amplasamente pe care le-au licitat şi ce aveţi dvs. acum 

în şedinţă şi aţi avut şi în alte dăţi, este numai prelungirea pentru că titularul 
contractului are dreptul să ceară aşa ceva. Nu le-am încetat că trebuie să dispunem 
şi demolarea. Ca să scoţi la licitaţie, trebuie să intri în legalitate în prealabil, prin 
predarea în situaţia anterioară. Încetează de drept contractul la împlinirea 
termenului, dispui desfiinţarea construcţiei care este provizorie şi scoţi 
amplasamentele, dacă dvs. hotărâţi aşa ceva, la licitaţie. Asta ar fi procedura. 

Dl. Marinescu Dorel: 
Chiriaşul are dreptul să ceară, dar noi nu avem obligaţia să dăm. Autorizaţia de 

construcţie a fost dată pe perioada contractului pentru că nu putea să obţină o 
autorizaţie de construcţie pe o perioadă mai lungă decât contractul pe care îl avea. 
Iar în ceea ce priveşte destinaţia acestor spaţii, cele mai multe sunt subînchiriate. 
Sub ce formă sunt subînchiriate, nu cred că eu trebuie să depistez, nu sunt detectiv, 
în schimb avem nişte inspectori la primărie care nu prea îşi fac treaba. Este părerea 
mea. Cunosc persoane cărora li s-a cerut 500 euro pe 4 mp. Nu ştiu dacă au luat 
sau nu. Subînchiriate. Merg inspectorii şi găsesc acolo o casă de marcat fiscalizată 
cu punct de lucru al chiriaşului nostru şi încă o casă de marcat a celui care are 
subînchiriat. Îi cere inspectorul de la primărie un bon de casă de la casa chiriaşului 
nu de la cel care este sublocatar. Aici este o problemă de organizare a controlului. 

D-ra Predescu: 
Este o chestiune pe care am discutat-o şi ieri în comisia juridică.  În raport de 

contractul care a fost încheiat, sunt prevăzute condiţiile încetării acestuia. Încetarea 
acestuia nu poate opera unilateral, adică doar prin voinţa noastră. Am luat unul 
dintre contracte, primul la care se discută acum şi la art. 7, contractul se 
prelungeşte la cererea părţilor. Una dintre părţi a formulat deja o cerere scrisă. Noi 
ar fi trebuit să notificăm refuzul prelungirii. Atâta timp cât noi nu am notificat 
refuzul prelungirii, aceasta este hotărârea cu care am fost investiţi pentru astăzi. 

D-na Secretar: 
Clauza de încetare există la împlinirea termenului, dar prevede în acelaşi timp 

contractul, dacă părţile nu convin prelungirea. În măsura în care dvs. apreciaţi că   
nu introducem nici un proiect de hotărâre în care să mai prelungim, ci  doriţi să 
încetă,m, prin serviciul de specialitate se notifică încetarea la împlinirea 
termenelor, se comunică lăsarea terenului în situaţia anterioară, potrivit 
contractului, şi urmează ca dvs. să optaţi pentru varianta dacă doriţi să scoateţi sau 
nu la licitaţie. 

Dl. Albăstroiu:        
Mie mi se pare anormală această situaţie. În momentul când i s-a aprobat să 
închirieze acel loc, acelui spaţiu i s-a dat autorizaţie provizorie să construiască acel 
spaţiu, deci nu este pe cinci ani, nu este pe trei ani, este pe un an. În al doilea rând, 
oamul respectiv care vrea să-şi desfăşoare o activitate comercială acolo, face nişte 
împrumuturi în bancă, probabil, ca să-şi facă construcţie conform cerinţelor 
primăriei. Nu face o baracă, o face modernă, cheltuie nişte bani. Acest om trebuie 
să-şi scoată investiţia şi nu şi-o poate scoate într-un an de zile sau în patru cinci ani  



  

de zile că toate preţurile sunt foarte mari. Atunci ce facem construieşte, apoi 
demolează, o scoate la licitaţie şi o ia altcineva? Nu  mi se pare moral, nu mi se 
pare logic, nu mi se pare omenesc.  

Dl. Răducănoiu: 
Sigur că toate exprimările pe acest subiect sunt corecte, numai că ele trebuiesc 

coroborate şi stabilite măsuri de către executiv, de către aparatul tehnic de 
specialitate, de respectare a legii. Cel care a închiriat teren, a obţinut autorizaţie de 
construcţie, a făcut investiţie cu eforturi, n-are importanţă, de la bancă, personale, 
şi aşa mai departe, să dezvolte o activitate. Plăteşte taxe şi impozite. Expiră 
contractul de închiriere. Aici trebuie umblat pentru că eu nu pot să scot la licitaţie 
că a expirat contractul, dar el are autorizaţie pe perioadă nedeterminată, provizorie 
fiind. Ca să obţinem mai mulţi bani, se poate corecta cu indicele de inflaţie, să 
zicem, contractele, specialiştii să lucreze la ele şi cu această ocazie obţinem mai 
mulţi bani. Faptul că subînchiriază, nu vă supăraţi dar chiar dl. Marinescu ştiu că a 
propus şi s-a modificat conţinutul contractului, ce se întâmplă când subînchiriază. 
Atunci despre ce vorbim? Că se duce inspectorul şi cere de la casa 1 nu de la casa 
2 care este a subchiriaşului. Am şi eu astfel de informaţii că s-a întâmplat în 
investiţiile care există în piaţa centrală. Cine verifică acolo? Nu este mingea la noi? 

D-na Secretar: 
Reiau în discuţie următorul element. Competenţa la aprobare, la respingere, şi 

la încetare, ca şi la încheiere contractului, a oricărei modalităţi de administrarea 
domeniului public şi privat al municipiului este consiliul local. Practica autorităţii 
locale fiind aceea că dacă cetăţeanul, potrivit contractului, poate cere,conform 
clauzei contractuale numai cu aprobarea consiliului local, atât prelungirea 
subînchirierea, cât şi asocierea ş.a.m.d. Ca atare, ce am spus data trecută că pactul 
comisoriu grad patru, pentru jurişti,  încetează de drept contractul dacă încalcă 
aceste clauze, urmează decât a fi constatate, nici nu trebuie să intre în şedinţă de 
consiliu, la împlinirea termenului, sau dacă nu cere prelungirea ori dacă încalcă  
prevederile contractului. Pe de altă parte, preţul se adaptează în fiecare hotărâre, 
dacă aţi văzut, introducem hotărârea consiliului local prin care se aprobă tarifele pe 
mp pe zone, care se adaptează anual cu rata inflaţiei. Hotărârea de a nu mai 
prelungi şi demola, este numai atributul exclusiv al dvs. 

D-ra Predescu: 
Dar ar fi nejustificate în aceste condiţii, şi nelegale atâta timp cât nu le-am 

notificat refuzul de a prelungi. 
Dl. Marinescu Dorel: 
Mai este o problemă. N-a zis nimeni să nu subînchirieze. Pot să ceară acordul. 

Nu am văzut nici o cerere de acord pentru subînchiriere. Nici una.  
Dl. Vasile: 
Vorbesc pentru că eu am provocat această discuţie şi mă bucur. Nu mă aşteptam 

să provoc asemenea dezbatere, dar consider că dezbatem prea mult. Legi, 
regulamente. Eu nu vreau altceva decât ca executivul să găsească o soluţie ca 
aceste terenuri şi chioşcuri din municipiul Craiova, să nu mai fie moştenite din tată 
în fiu şi să dăm şansa tinerilor comercianţi să-şi întreţină familia făcând comerţ pe 



  

aceste terenuri. Care, repet, sunt limitate, nu sunt infinite. Nu este posibil ca să 
închirieze în 1990 un chioşc şi din 5 în 5 ani să-l închiriezi până atunci, le vindem 
şi tot scoatem bani mai mulţi. Mai mult decât atât, consider că este vorba de 
management defectuos  pentru că Primăria Craiova poate obţine bani mai mulţi. Ne 
opunem să obţinem bani mai mulţi la bugetul local? Este o problemă. Nu mă 
interesează alte aspecte tehnice.  Eu am cerut executivului să găsească soluţii să 
asigure liberul acces la aceste spaţii tuturor craiovenilor. Şi să încerce prin licitaţii 
sau alte forme să obţinem bani mai mulţi, dacă se aude că se subînchiriază. Noi 
închiriem cu 6 lei pe mp şi se subînchiriază cu 100 euro pe mp care înseamnă 400 
lei, ceea ce înseamnă că putem să aducem la bugetul Craiovei milioane. Dacă nu 
vrem, este o problemă. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Eu vă propun o soluţie, ţinând cont şi de prevederile din contract şi de ceea ce au 
spus colegii mei. Cred că nimeni nu îşi doreşte să încaseze mai puţini bani decât 
am putea să luăm la bugetul local. Şi cred că nimeni nu doreşte ca o persoană care 
a închiriat 5 ani, îi mai prelungim 5, să lase moştenire şi la copii acest lucru şi 
atunci părerea mea este în felul următor. Trebuiau să aştepte prelungirea acestor 
contracte, pentru că nu i-am notificat în scris, să o facem pe un an de zile. După 
acest an de zile, să scoatem la licitaţie. Iar pe de altă parte, şi este ultima dată când 
îi  mai rog pe colegii de la juridic şi de la patrimoniu să facă lucrul acesta. După 
aceea nu mai aprobăm nimic şi toată lumea care este nemulţumită, să se ducă la ei. 
Dl. Magla mi-a adus aminte. Avem un contract tip pe care l-am votat. Acelaşi lucru 
îl spun şi celor de la control comercial. Cei de la juridic au văzut acest lucru. Tipul 
acela de contract care a fost încheiat pentru că aşa au crezut ei de cuviinţă nu a fost 
votat de noi. Îi atenţionez să nu mai existe un contract în care să nu aibă pact 
comisoriu de gradul patru, şi să nu mai fie nici un contract în care să se prevadă că 
dacă ai ajuns la termen cu contractul, să-i trimitem noi notificare scrisă că nu 
suntem de acord cu chestia asta. Că foarte simplu ni se va spune: n-am avut în 
evidenţă, n-am ştiut ce vreţi voi, consilierii, şi de aceea nu i-am trimis hârtie, că voi 
nu vă daţi acordul. În nici un contract să nu mai fie trecută această clauză din acest 
contract, în care se spune că îl notificăm în scris dacă nu mai vrem să mai 
prelungim contractul cu nu ştiu cât timp înainte. Nu. În momentul în care avem 
posibilitatea să-i închiriem sau să-i prelungim contractul, nu-i trimitem nici o 
notificare scrisă. Acelaşi regim trebuie să-l avem şi în situaţia în care ajunge 
contractul la termen, cel care închiriază ştie că acel contract va ajunge la termen. În 
concluzie, propunerea mea este ca aceste contracte să fie prelungite doar pe un an 
de zile, iar în contractele care se vor încheia, să fie inclus pactul comisoriu de 
gradul patru, adică acele contracte pe care le-am aprobat noi, să fie exclusă din 
conţinutul contractului obligaţia autorităţii locale de a notifica faptul că s-a ajuns la 
termen şi că o să propunem rezilierea sau nu. Şi vă mai spun ceva. În fiecare an 
reactualizăm conform inflaţiei, dar se constată că atunci când este scos un teren la 
licitaţie, preţul este de 3-4 ori mai mare decât cel pe care îl avem noi la prelungire, 
pentru că este concurenţă şi acolo îşi permit să pună bani mai mulţi, mai ales în 
zona în care este vad comercial.  Cred că trebuie să lăsăm piaţa să hotărască şi cei 



  

care sunt buni comercianţi, să căştige aceste spaţii, să nu existe un monopol pe 
aceste spaţii comerciale.   

Dl. Boboc: 
    Foarte scurt vreau. Cred  că ne concentrăm prea mult pe această problemă şi îi 
vedem pe toţi cei care au încheiat contracte, nişte infractori sau nişte duşmani ai 
Consiliului Local. Trebuie să-i considerăm nişte parteneri ai noştri cu care obţinem 
nişte venituri, până la urmă. Noi avem interesul că foarte mulţi oameni şi ştim 
acest lucru, trăiesc din activităţile care se desfăşoară în aceste spaţii. Atunci 
trebuie, ca administraţie locală, dacă putem să fim mult mai flexibili şi să asigurăm 
ca ei să poată să aibă venituri şi să plătească şi taxe. Dacă introducem aceste 
măsuri restrictive, abuzive numai din partea noastră, eu cred că nu este corect. Un 
contract are nişte reguli. De exemplu treaba cu notificarea. Sunt reguli şi sunt 
prevăzute de lege. Ne pot ataca şi pot să câştige în instanţă dacă noi nu prevedem 
acest lucru şi eu zic să prevedem. Trebuie să fim mai flexibili. Eu sunt de acord că 
sunt cazuri, sunt unii care ne păcălesc sau vor să ne păcălească, dar haideţi să-i 
vedem pe aceia. Nu trebuie să-i băgăm pe toţi, cum se spunea şi aici. Sunt oameni 
care au investit, sunt oameni care au activităţi serioase şi după un an de zile să-i 
demolaţi, să scoateţi la licitaţie. Ştim noi cum se fac şi licitaţiile acestea. Vine 
cineva şi demolează, ce am rezolvat? Acolo lucrau poate 10, 15 oameni. Am 
rezolvat problema pentru municipalitate? Am obţinut mai mult venit din taxe şi 
impozite pentru consiliul local? Propunerea mea, sunt de acord cu toate părerile, 
dar trebuie să abordăm diferenţiat aceste probleme şi să-i depistăm pe cei care 
încalcă regulile şi care trebuie să luăm măsuri cu ei şi să fim mult mai flexibili cu 
cei care merită să le acordăm încrederea în continuare.  
     D-na Secretar: 
     Vă rog să-mi permiteţi un singur comentariu de legalitate. Nu s-a aprobat un 
model cadru, s-a aprobat o clauză care la fiecare prelungire se introduce de fiecare 
dată în contract. Aşa se face că în toate contractele care erau în derulare, nu au 
toate această menţiune, decât în momentul în care ajunge la termenul de 
modificare. Modificarea unui contract în derulare nu se poate face decât cu 
notificarea prealabilă pentru acceptarea clauzei, în caz contrar ar atrage nulitatea 
clauzei, sau promovarea unor acţiuni judecătoreşti împotriva autorităţii locale, 
întrucât modificarea unilaterală ar fi nelegală. De aceea la orice demers de 
prelungire, care perm,ite şi renegocierea clauzelor, noi avem în vedere toate 
clauzele propuse de dvs., inclusiv pactul comisoriu grad 4. Vreau să nu se înţeleagă 
greşit că am încălcat un contract.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Nu există nici o  exprimare de acest tip. Acum opt luni de zile s-a discutat tipul 
de contract pe care îl avem şi s-a discutat ca toate contractele pe care le avem, săa 
ibă câteva modificări şi una dintre ele era aceasta a pactului comisoriu de grad 
patru. Nimeni nu a spus că în timpul contractului să-i modificăm acel contract şi 
nici nu este legal şi nici nu este în legea firii, să modifici în timpul jocului regulile. 
Cu privire la flexibilitate şi la faptul de a câştiga mai mulţi bani, eu tocmai asta am 
spus, că nu trebuie ca acei oameni să fie puşi la zid. Nu trebuie ca pe acei oameni 



  

să-i scoatem din spaţiile pe care le au. În nici un caz. Ba din contră, le dăm 
posibilitatea să continue în aceste spaţii acum, prin prelungirea contractelor, dar, în 
acelaşi timp, să le dăm posibilitatea şi tuturor celorlalţi care vor să aibă un spaţiu 
comercial, să poată să participe la o licitaţie şi, pe deasupra, mai avem noi o 
pretenţie ca să luăm mai mulţi bani la bugetul local, şi nu prin impuneri făcute de 
noi, ci prin faptul că lăsăm regula pieţei să lucreze. Cine crede că poate să aibă o 
activitate mai eficientă, poate să ofere un preţ mai bun consiliului local. Aceasta 
este propunerea mea şi cred că nu există nici un fel de problemă în acest sens, mai 
ales că sunt colegi care spun că sunt închiriate din cinci în cinci ani, şi au ajuns la 
18-20 de ani, oameni care deţin acelaşi spaţiu care este provizoriu. Regulile sunt 
impuse pentru o construcţie provizorie şi este evident că atunci când a fost încheiat 
acel contract şi s-a luat acea autorizaţie de construcţie, se ştia că cel mult va dura 
această contrucţie pe durata existenţei contractului de închiriere, pentru că ulterior 
rămânea pe domeniul public, fără să aibă un acord în acest sens, iar eu cred că 
trebuie să fim toţi de acord pentru că niciuna  nici alta din variante nu va trece, în 
măsura în care nu vom avea două treimi. Este un proiect de patrimoniu şi fără două 
treimi cred că vom alege cea mai proastă variantă, dacă nu trece proiectul într-o 
anumită formă cu ajutorul tuturor colegilor. Pentru că va fi o propunere de o parte, 
o propunere de o parte, nici una nu va întruni numărul de voturi necesare, şi atunci 
oamenii aceia vor fi puşi în situaţia să nu mai aibă contracte. Eu personal, şi cred 
că toţi care şi-au spus aici punctul de vedere, îşi doresc ca acei cetăţeni să aibă 
contracte. Am precizat o durată de un an de zile, aţi văzut că sunt şi litigii acolo, nu 
putem să discutăm, după care vom vedea cum se organizează noua redevenţă pe 
aceste chioşcuri.  
     Dl. Magla:     
     Incorectitudinea, inclusiv faţă de chiriaşi, este determinată de  faptul că s-a lăsat 
această posibilitate a subterfugiilor legate de prelungire sau nu, pentru că în 
momentul în care ai clar şi precis delimitată perioada de timp, atunci şi oamul care 
îşi face acel plan de afaceri, are foarte bine cuantificată perioada pe care îşi poate 
amortiza investiţia respectivă şi ştie pe mai departe, se circumscrie ei, îşi duce 
afacerea la bun sfârşit, nu mai poate, se retrage, dar a ieşit onorabil din chestiunea 
respectivă, îşi duce afacerea bine, atunci are resurse financiare să se prezinte 
laexpirarea perioadei de timp, să intre într-o competiţie de licitaţie unde să poată, 
conform regulilor de aici, suporta un preţ mai mare. Dar lăsate, cum au fost până 
acum, aşa, la liberul arbitru, la o notificare, la tot felul de chichiţe, care dintre 
altele, şi din punct de vedere al retoricii, că se plângeau colegii cu vorba, dăm 
posibilitatea să ne expunem ore în şir cât suntem de savanţi, cu virgula între subiect 
şi predicat, când puteau fi reglementate şi să corectăm această chestie, de aici 
înainte, încât să nu mai existe echivoc. 
     Dl. Vasile: 
     Foarte scurt, având în vedere că am provocat această situaţie. Propunerea d-lui 
viceprimar Mărinică Dincă mi se pare extraordinar de bună. Este pentru prima dată 
în 20 de ani de zile când se încearcă să se spargă acest monopol. Nu cred că i-a 
făcut nimeni infractori pe chiriaşii actuali ai primăriei. Din contră, nu vrem decât 



  

ca toţi cetăţenii să aibă acces la închrirerea acestor terenuri. Inclusiv agentul 
economic care este deja în spaţiu dar şi-a terminat contractul de închiriere. Nu a 
ştiut că are închiriat pe cinci ani şi a făcut investiţii pe care să le amortizeze în 100 
de ani? Nu este problema noastră. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Este problema noastră, dl. Coleg, pentru că altfel vom avea chioşcuri din carton. 
Dacă el ştie că în patru ani de zile îşi ia bagajul şi pleacă, vor fi din carton. Eu vă 
spun un lucru. Fac apel puţin la experienţa mea de  când eram într-un consiliu de 
administraţie la RAADPFL şi când eram într-o comisie de vânzare a spaţiilor 
comerciale. Cei care cumpărau spaţiile comerciale, invocau că au pus gresie, 
faianţă, că au pus o grămadă de lucruri. Dacă nu făceau dovada că au cerut voie să 
facă îmbunătăţirile respective, nu le consideram atunci când le vindeam să scădem 
din preţul negociat ce au cheltuit ei acolo.  Eu vin şi vă spun reversul. Dacă ei ne 
cer voie în momentul în care închiriază pe cinci ani de zile, să facă un spaţiu la care 
te uiţi după soare,  foarte bine, are un preţ. La preţul acela se aplică nişte 
amortizări. Când termină cei cinci ani de zile, dacă eu vreau să-i dau lui, după ce 
am câştigat licitaţia, să-l despăgubesc cu suma rămasă neamortizată, foarte bine, ia 
ce ţi-a mai rămas neamortizat de la mine, eu merg mai departe cu contractul, iar 
după cinci ani vine altul care cumpără de la mine la un preţ mai bun. Vă spun, adcă 
ştie că stă cinci ani de zile, de cinci ani de zile va arăta. Vă spun că va arăta jalnic. 
Zice că nu-l interesează, o face din cartoane. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Este de apreciat că s-a generat o discuţie de la un coleg mai tânăr, dar cred că 
argumentele sunt suficiente de a respecta legea şi nu a modifica de dragul de a 
modifica că venim cu argumente pro şi contra. Este ceva care ne scapă? Că trebuie 
să-i radem pe cei care sunt actualmente sau în posibilitatea de a prelungi 
contractul, ca să aducem o clientelă care ne este favorabilă. Să se respecte legea. 
Sunt oameni care să respecte obligaţiile contractuale. Ce să mai spunem încă o 
dată: omul acela a investit, are autorizaţie, construcţie provizorie. Mergem la DEX 
şi vedem ce înseamnă autorizaţie pentru construcţie provizorie şi în ce condiţii se 
demolează, dacă există un plan de  dezvoltare care necesită ca pe terenurile acelea 
să se facă altceva de utilitate publică. Vă rog frumos să nu ţinem nişte oameni, şi 
pentru că este vorba de două treimi, noi vom vota proiectul aşa cum este. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Să constat că este o clientelă, pentru că noi n-am fost majoritari până acum? Să 
constat că nu se doreşte să strângem mai mulţi bani la buget? Eu am spus, nu se 
aude. Vrem prelungirea contractelor, nu este nici o problemă de nelegalitate că aşa 
scrie în hotărârea de consiliu. În aceeaşi hotărâre de consiliu putem pune ce termen 
credem noi de cuviinţă şi este de bun simţ. De ce punem cinci şi nu punem patru? 
De ce punem patru şi nu punem trei ani, sau doi?  Sunt construcţii existente care 
dăinuiesc de 15 ani, de 17 ani, de 19 ani. Întrebarea este: cât trebuie să le mai 
ţinem pe cele existente fără să încercăm să aducem mai mulţi bani la bugetul  local 
şi să stabilim gigacaloria la 194 lei. Cât credem noi de cuviinţă. Cât credem noi nu 
ne asumăm nici unul responsabilitatea. Întrebarea este pe ce perioadă aprobăm 



  

aceste contracte? De ce pe cinci ani? Nu a spus nimeni până acum. De ce nu putem 
pe patru, pe trei, pe doi ani, pe un an? De ce nu putem să le scoatem din nou la 
licitaţie după 18 ani? 
     D-na Secretar: 
     Pentru că acesta a fost termenul iniţial la care s-au licitat amplasamentele. 
Contractele nu au avut schimbată niciodată durata iniţial aprobată. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     O autorizaţie provizorie este dată cel mult pe durata existenţei contractului de 
închiriere pe cinci ani. Vorbim de planul de afaceri. A fost planul de afaceri pe 
cinci ani, pe zece ani, pe 15 ani. Mie îmi pare rău că în momentul de faţă vreţi ca 
aceşti oameni să fie puşi în situaţia în care nu vor avea contracte de închiriere şi în 
acelaşi timp, puneţi bugetul în situaţia să nu încaseze aceşti bani. Eu vă spun cu 
zâmbetul pe buze şi îi rog pe colegii mei de la PDL să votăm aceste contracte, dar 
ori de câte ori veţi aduce în discuţie bani, le voi aduce aminte colegilor de la PSD 
şi PNL că nu aţi vrut să încasăm mai mulţibani în aceste condiţii şi ori de câte ori 
veţi spune că trebuie bani, vă vom trimite să-i căutaţi acolo. 
     Dl. Magla: 
     Este foarte corect ce a spus  dl. Răducănoiu. Nu pot nici să trec în extrema 
cealaltă.  Singurul lucru pe care pot să-l fac şi de aici înainte să întrunesc o astfel 
de regulă, emană de la mine ca autoritate pentru că eu, de regulă, ştiu ce vreau să 
fac în zona respectivă şi leg asta şi de ce spunea colegul Ştefârţă. Că dacă vreau să 
fac o activitate civilizată de un anume fel, stabdardul general pentru activitatea 
aceea se circumscrie la ceva anume care costă atâţia bani şi care pe un calcul 
economic relativ simplu de bussines plan, ştim cam în ce perioadă de timp teoretic 
se amortizează. Atunci eu o să ştiu şi spun: dacă vreţi să faceţi coteţe de păsări la 
standardul minimal. Eu autoritate publică, îţi închiriez pe doi ani de zile, vrei să 
faci altceva, îţi închiriez pe cinci ani, vrei să faci altceva, îţi închiriez pe 
cinsprezece ani. Am statuat foarte clar perioada de timp şi atunci lucrurile sunt 
limpezi. 
     Dl. Răducănoiu: 
     Am rugămintea pentru că deja este scăpată şedinţa din mână şi s-a transformat 
pe acest subiect în clacă, şi eu şi ceilalţi colegi am intervenit de 4-5 ori împotriva 
oricărei elementare reguli din regulament. Vă rog frumos, s-au exprimat opiniile, 
supuneţi la vot. 
     Dl. Vasile: 
      S-a făcut referire la mine spunând colegul cel tânăr care a provocat această 
discuţie. Îmi pare rău eu respect toţi colegii foarte mult, dar să facem asemenea 
supoziţii că există o clientelă nouă care vrea să închirieze? Eu constat că există o 
clientelă veche care nu vrea să cedeze aceste spaţii. Eu vă rog să votaţi cum 
consideraţi de cuviinţă, dar să aveţi în vedere tinerii din Craiova şi să nu mai aud 
altă dată cum noi ţinem la tinerii din Craiova care niciodată nu vor avea acces să 
facă comerţ într-un altfel de spaţiu, care sunt limitate. 
     Dl. Badea: 
     



  

 Considerăm pertinentă cererile d-lui viceprimar. Dacă este să extindă perioada cu 
încă un an, adică să fie doi ani, nu avem nimic împotrivă în a vota amendamentele 
dânsului.  Cu toate introducerile, pentru că este corect ceea ce a spus dânsul. Din 
punctul nostru de vedere, vom susţine punctul de vedere al dvs., dacă ne daţi 
posibilitatea de la unul, să trecem la doi ani. Vă mulţumesc. 
     Dl. Tudor: 
     Foarte scurt aş vrea şi apoi cred că suntem cu toţii de acord să supunem la vot. 
Vreau să vă spun că sunt exponentul acestei generaţii care este amintită aici de 
către colegul meu, poate că şi eu sunt tânăr, dar nu pot sămi desfăşor activitatea, n-
am o societate, muncesc la un loc de muncă, asta nu înseamnă că, dacă modificăm 
ceva în acele contracte, grupul ţintă este în totalitate tineretul din municipiul 
Craiova.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Dl. Badea, vă mulţumesc mult pentru susţinere. Nu am o problemă cu termenul. 
De aceea am şi întrebat. Eu am propus un an. Este în regulă dacă propunem doi 
ani. Încă o dată, termenul de 5 ani în care şi-a făcut omul investiţia este în regulă. 
I-am mai dat încă cinci, i-am mai dat încă cinci. La un moment dat, trebuie să mai 
dăm şi altora posibilitatea să vină la asemenea licitaţi, şi, în acelaşi timp, să dăm 
posibilitatea consiliului să încaseze mai mulţi bani decât am fi prevăzut noi acum 
15-16 ani, când am făcut licitaţiile. Nu am nici o problemă. Vă mulţumesc mult că 
vreţi să rupem această pisică şi să punem un termen rezonabil. Doi ani este un 
termen la fel de rezonabil ca şi un an, nu am o problemă în acest sens, şi să 
scoatem acea prevedere, pentru că vom ajunge peste doi ani în aceeaşi situaţie în 
care se obligă consiliul local să-i facă notificare. Oricum consiliul local îşi exprimă 
voinţa la o anumită şedinţă. Dacă nu este punct pe ordinea de zi, nu ştim acest 
lucru.  Putem să-i scriem în comntract că după doi ani de zile, acel imobil va fi 
scos la licitaţie. Eu cred că în condiţiile în care nu se va face în aceşti doi ani nici o 
investiţie pentru că omul ştie despre ce este vorba, ulterior nu vom mai avea 
această problemă. Repet, cred că este în interesul nostru, al tuturor, şi al celor care 
sunt în situaţia asta, să votăm exact propunerea pe care a făcut-o dl. Badea, cu doi 
ani.  
     D-na Secretar: 
     Avem de votat două propuneri. Cea a executivului în forma redactată pe care  o 
aveţi în mape şi  în varianta cu doi ani propusă de cei doi consilieri. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta executivului. Cine este pentru? 
Votat cu 1 vot pentru, 22 voturi împotrivă şi 3 abţineri. Varianta executivului a fost 
respinsă. 
     Cine este pentru varianta cu 2 ani, propusă de dl. Badea?                                                                                                 

  Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 
terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, 
pe o perioadă de 2 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



  

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

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

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.133/2003 şi nr.376/2005. 

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 (Albăstroiu, Ştefârţă).  

 
 

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Poziţia 14 a fost retrasă din 

comisiile de specialitate, întrucât contractele erau consemnate greşit şi decât unul 
singur necesita prelungirea. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Mă bucur şi le mulţumesc tuturor colegilor că această dezbatere nu a fost făcută 

fără un rezultat, cred că este un rezultat bun şi cred că după trei ani şi jumătate am 
ajuns la maturitatea în care chiar dacă este dezbatere în contradictoriu, la final să 
luăm ce este mai bun din această dezbatere şi să avem un vot aproape în 
unanimitate în această situaţie.  

Dl. Marinescu Dorel: 
Cred că aici ar trebui avută în vedere aceeaşi situaţie ca şi la punctul anterior şi 

aş zice eu că este normal să avem şi noi în vedere cum am procedat la punctul 
anterior şi perioada de la concesiune. Aţi observat că nici acolo nu se poate 
concesiona la nesfărşit aceloraşi persoane. Sunt totuşi limitate şi din această cauză 
trebuie avute în vedere. 

D-na Secretar: 



  

După cum observaţi, în această formă a proiectului se introduce pentru prima 
oară pactul comisoriu grad patru pe care nu-l aveam şi să înţeleg că propuneţi 
durata de doi ani ca şi la punctul anterior? Noi o să vă supunem atunci varianta 
noastră. 

Dl. Răducănoiu: 
Trebuie să iau şi eu cuvântul la subiectul ăsta, nu numai celelalte părţi. Suntem 

de acord să menţinem ce am votat anterior şi este un fapt benefic, nu după trei ani 
şi jumătate, încă de la începutul mandatului toate proiectele mari au trecut cu votul 
majorităţii. Nu poate să şi le însuşească cineva ca fiind aduse de acasă sau de la 
partid, pentru că altfel, Craiova asta ar fi arătat ca acum patru ani. Menţin 
propunerea anterioară. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Am spus-o încă de la începutul dezbaterii că tipul acesta de proiect nu poate 

trece dacă nu are două treimi. Toate proiectele care au avut nevoie de două treimi, 
au trecut cu două treimi. Eu am mulţumit şi vreau să repet acest lucru pentru că 
dintr-o dezbatere în care au existat puncte în contradictoriu şi s-a şi anunţat la un 
moment dat că se va vota într-un anumit fel, am avut cu toţii înţelepciunea să ne 
punem de acord în ceea ce priveşte un nou început privind aceste tipuri de 
contracte şi să avem o poziţie corectă faţă de cei care sunt agenţi comerciali şi faţă 
de cei care vor să desfăşoare activităţi de comerţ.  Vă mulţumesc mult. 

Dl. Preşedinte: 
Cine este pentru varianta executivului? Cine este pentru? Nimeni pentru. S-a 

respins.      
           Supun la vot varianta cu doi ani. Cine este pentru? 

Art.1.   Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, 
situate în pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.3. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de prelungire a contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1. 

Art.4. 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. 

 



  

 
20. 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 garaj. 

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

          Dl. Vasile: 
         Şi garajele dacă ar fi scoase la licitaţie să ştiţi că s-ar obţine bani frumoşi la 

bugetul local.  
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Supuneţi la vot proiectul de hotărâre cum a fost propus de executiv. Am avut o 

dezbatere în care au fost puncte de vedere în contradictoriu. Să dăm dovadă de 
maturitate şi să avem aceeaşi poziţie pe care am avut-o la celelalte două puncte, 
pentru că ar exista şi o discriminare faţă de ceilalţi colegi care beneficiază de aceste 
contracte şi este de bun simţ acest lucru. 

          Dl. Răducănoiu: 
          Suntem de acord cu această chestiune. Dar cu o rugăminte. Stimabilii noştri 

colegi să fie foarte atenţi când participă la şedinţe şi când votează. Şi ce votează. 
Pentru consecvenţă şi pentru seriozitate, evident că nu puteam să facem 
discriminare.  

           Dl. Preşedinte: 
           Supun la vot varianta executivului. Cine este pentru? Votat cu 1 vot pentru şi 

25 voturi împotrivă. Această variantă a fost respinsă. 
          Supun la vot varianta cu 2 ani. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 2 ani, 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 privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaj. 

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 anul 2011, se 
stabileste conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.428/2010, republicată, respectiv 1,5 lei/mp/lună, urmând a fi actualizat 
anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

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.185/1999, nr.49/2001, 
nr.121/2006, nr.24/2007 şi nr.68/2010. 



  

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 25 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Predescu).  

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova situat în 
str.Târgului, nr.26. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Am făcut un amendament la 

comisia juridică. Din eroare a fost consemnat temeiul greşit. La dezmembrare este 
tot art. 45 alin. 3, deci vom avea nevoie de cvorum de două treimi.  

          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.Târgului, nr.26, în suprafaţă totală de 
67202 mp, având număr cadastral 207991, identificat conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cinci loturi, conform 
anexei nr. 2 (pag. 1-8) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului 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. 

 
 

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

D-na Secretar: 
Aviz nefavorabil la comisia juridică. 

         D-ra Predescu: 
         În comisia juridică analizând evaluarea, am observat că este propus un preţ sub 

preţul de închiriere, iar aici se discută o concesiune. Nu poate să fie preţul mai mic. 
Pe de altă parte, a fost prezent evaluatorul şi i-am pus în discuţie faptul că, deşi 
pentru un metru pătrat arată un preţ al pieţei de vânzare de 294 euro pe mp, cu 
toate acestea  ajunge la concesiune la 100 lei. Este nejustificat.  



  

          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre.   Cine este pentru? Nimeni. 25 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere (Răducănoiu). Proiectul de hotărâre a fost respins. 
  
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
imobilelor situate în municipiul Craiova, str. Filantropia, nr.1 şi nr.1 
bis. 

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

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cred că chiar şi în măsura în care acesta este mai mare decât cel de la Spaniei, 

trebuie să avem aceeaşi unitate de măsură. Mai ales că acolo se află un teren care 
este utilizat de Spitalul Filantropia. Cred că trebuie să avem, aşa cum a zis şi d-ra 
Predescu, grijă de valoarea terenurilor noastre şi să le tratăm cu toată 
responsabilitatea. Cred că evaluatorul ar trebui să mai facă o verificare a acestui 
proiect. În condiţiile în care este foarte aproape de km zero, cu maxim 200 m. 

          Dl. Răducănoiu: 
          D-na Secretar, nu am reţinut avizele la acest punct. Atunci despre ce vorbim? 

De ce avizele au fost favorabile chiar dacă ele sunt consultative, şi o lăsăm aşa. 
          D-na Secretar: 
          Avizele au fost favorabile.La acest punct nu a fost nici un aviz nefavorabil.  Eu 

o să vă rog să aveţi în vedere obiectul operaţiunii pe care o aprobaţi. Dacă aprobăm 
prin raport de evaluare preţul de pornire pentru determinarea reşedinţei ca efect al 
unei concesiuni este în avantajul autorităţii ca această sumă să fie mai mare dacă 
este în schimb care are la bază echivalenţa prestaţiilor, diferenţa de valoare 
conduce la plata unei sulte băneşti care fireşte ar trebui să nu cadă în sarcina 
noastră, pe cale de consecinţă ar trebui să încasăm noi şu nu invers. 

          Dl. Giurgiu: 
          Aş vrea să fim sinceri. Acest punct nouă ne-a scăpat, recunosc.   
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu 7 voturi pentru, 

14 voturi împotrivă şi 5 abţineri. A fost respins. 
 
 

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

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

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

public al municipiului Craiova 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. 

 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Centru de sprijin al IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare”. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Centru de sprijin al IMM-urilor 

şi institutelor de cercetare şi inovare”, cu valoarea totală de 4.162.697,60 lei, 
pentru solicitarea unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la investiţia „Centru de sprijin al 
IMM-urilor şi institutelor de cercetare şi inovare”, având următorii 
indicatori tehnico-economici: 

• Valoarea totală  a investiţiei                  4.153.400,00 lei  (978.050 
Euro) 

     (inclusiv TVA) 
din care: 
• Valoarea construcţii + montaj (C+M)  3.669.340,00 lei  (864.070,00 

Euro) 
     (inclusiv TVA) 
   (1 Euro=4,2466 lei) 

            prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
contribuţiilor, după cum urmează: 



  

- 1.616.210,00 lei, (380.589,18 euro), reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile eligibile, în procent de 50 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 

- 132.200,00 lei, (31.130,79 euro), reprezentând contribuţia proprie la 
cheltuielile neeligibile; 

- 798.077,60lei,(187.933,31euro), reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor 
eligibile şi neeligibile. T.V.A.-ul aferent cheltuielilor eligibile se va recupera 
de la bugetul de stat.    

  Art.4.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente 
proiectului care pot să apară în timpul implementării, precum şi resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Ogorului” Craiova. 

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

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

„Reabilitare şi modernizare strada Ogorului”, având următorii indicatori 
tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei           - 1.341,45 mii lei 
          (inclusiv TVA)                                                       
             din care 
     construcţii+montaj (C+M) 
           (inclusiv TVA)            - 1.145,92 mii lei  
                                                                  
2. Durata de execuţie a investiţiei         - 2 luni de la obţinerea 
autorizaţiei de  
                 construire 

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

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



  

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Împăratul Traian” 
Craiova. 

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

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

„Reabilitare şi modernizare strada Împăratul Traian” Craiova, având 
următorii indicatori tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei             - 6.824,87 mii lei 
          (inclusiv TVA)                                                       
             din care 
     construcţii+montaj (C+M) 
           (inclusiv TVA)              - 6.071,34 lei  
                                                                  
2. Durata de execuţie a investiţiei  - 4 luni şi 2 săptămâni de la 

obţinerea autorizaţiei de 
construire 

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

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

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

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru 
investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ” Craiova. 

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

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

„Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ” Craiova având următorii 
indicatori tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei             - 10.550,17 mii lei 
          (inclusiv TVA)                                                       
             din care 
     construcţii+montaj (C+M) 



  

           (inclusiv TVA)              - 9.421,51 mii lei  
                                                                  
2. Durata de execuţie a investiţiei  - 4 luni de la obţinerea 

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

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru 
obiectivul “Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura 
de est la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti”. 

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

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

„Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est la 
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova”, având următorii indicatori 
tehnico-economici: 

 1.Valoarea totală a investiţiei                     - 1.709,22  mii lei 
          (inclusiv TVA)                                                       
             din care 
     construcţii+montaj (C+M) 
           (inclusiv TVA)                      - 1.450,80 mii lei  
                                                                  
2. Durata de execuţie a investiţiei         - 12 luni  

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

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

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

 
 

30. 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 Calea Bucureşti. 

D-na Secretar: 



  

Avize nefavorabile la comisia de urbanism şi de servicii publice. 
Dl. Tudor: 
La comisia de urbanism au fost mai multe discuţi la acest punct, au fost 3 

voturi pentru, două voturi împotrivă şi 1 abţinere. Din câte am înţeles, discuţiile au 
fost pe regimul de înălţime al clădirii care doreşte să se construiască acolo. S-a 
revenit asupra subiectului dezbaterii din comisia de urbanism, iar proprietarul şi-a 
modificat proiectul şi nu mai are acel P+8, ci este P+7, am înţeles, iar dezbaterile 
au fost pe regimul de înălţime.  Distanţa a fost prin studiul de însorire pe care l-a 
anexat la proiect. 

Dl. Răducănoiu: 
Cred că dl. Arhitect ar trebui să dea mai multe explicaţii. 
 Dl. Viceprimar Dincă: 
Dacă ne daţi cuvântul fiecăruia să chemăm câte un director în faţă, unde am 

ajunge?Dl. Tudor a explicat foarte clar, asta este realitatea, nu îl contrazice nimeni. 
Putem prelungi şedinţa la infinit, dar asta este realitatea. Dacă nu l-a contrazis 
nimeni, ce alte explicaţii să mai dăm? 

Dl. Răducănoiu: 
Pentru respect faţă de noi. Aici trebuia să intervină comisia prin preşedintele 

său  sau secretar, care trebuie să prezinte raport. N-a intervenit reprezentantul 
comisiei.  

Dl. Vasile: 
Nu am intervenit pentru că nu se poate vorbi la mai mult de trei microfoane. 

Dl. Tudor este membru al comisiei de urbanism, nu este de pe stradă. Am 
considerat că nu mai este necesar să vorbim şi ceilalţi membri.   

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

     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 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 22 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Giurgiu). Dl. Ştefârţă nu este în sală.  

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
referitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform 
Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona str. 
Bătrânilor. 

D-na Secretar: 



  

Aviz nefavorabil la comisia de urbanism. 
Dl. viceprimar Dincă: 
Dl. arhitect a spus că are kodificat proiectul respectiv, cred că este ultima dată 

când mai trebuie să suportăm aceste discuţii, pentru că şedinţa trebuie să fie una cât 
se poate de eficientă. De acum înainte n-o să mai acceptăm nici un proiect 
modificat faţă de comisie pentru că de aceea ne şi întâlnim, să vedem toate 
proiectele, inclusiv cel modificat. Dacă crede că poate să ne spună ceva pe 
proiectul acesta acum, în regulă, dacă nu, o să-l votăm pe cel care a fost la comisia 
de urbanism, unde a primit aviz negativ. 

Dl. arhitect Diaconescu: 
La comisia de urbanism a avut vot negativ. Obiecţiunile au fost o densitate 

foarte mare şi lipsa spaţiilor verzi. Noi l-am promovat avându-se în vedere că era o 
reglementare care nu era reglementată foarte exact cu cabinetele medicale. În urma 
obiecţiunilor comisiei de urbanism, proiectul a fost modificat, adică în planul 
urbanistic de zonă s-a scos un corp de clădire, în locul căruia s-au introdus spaţii 
verzi. În aceste condiţii, eu, personal, consider că poate fi aprobat, avându-se în 
vedere că s-au întrunit obiecţiunile comisiei de urbanism şi oricum la autorizaţia de 
construcţie se vor verifica modificările făcute în PUZ.  

D-na Secretar: 
Vă rog să fiţi de acord atunci, dacă anchiesaţi la acest punct de vedere, cu 

raportul modificat, ca noi să aducem alt raport la acest proiect.  
Dl. Răducănoiu: 
Am şi eu o curiozitate. Nu m-am aplecat cu atenţie asupra subiectului. Cine a 

realizat acest PUZ?   
Dl. arhitect Diaconescu: 
Documentaţia a fost întocmită de arh.  Cismaru Adriana. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre modificat. Cine este pentru? 

        Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea reglementărilor şi 
funcţionalităţii zonei conform Planului Urbanistic General, în municipiul 
Craiova, zona str.Bătrânilor, 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 22 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Giurgiu). 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în municipiul Craiova, zona Aleea 
1 Şimnic. 



  

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu 
interdicţie de construire, până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în 
municipiul Craiova, zona Aleea 1 Şimnic, 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. 

 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în 
municipiul Craiova, zona strada Cornului. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la analizarea şi reglementarea 

posibilităţilor de construire, în municipiul Craiova, zona strada Cornului, 
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. 

 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
referitor la reanalizarea posibilităţilor de construire în zona adiacentă 
str. George Fotino, cu păstrarea condiţiilor din Planul Urbanistic Zonal 
“schimbare destinaţie din teren de sport, în zonă de locuinţe collective şi 
funcţiuni complementare, cu regim de înălţime P+2...4”, în municipiul 
Craiova, zona str. George Fotino. 

D-na Secretar: 
Avize nefavorabile la comisiile de urbanism şi juridică. 
Dl. Preşedinte: 



  

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru ? Votat cu 6 
voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 4 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.  
 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  
referitor la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire str. 
General Constantin Argetoianu -  zona str. General Constantin 
Argetoianu, str. Fraţii Goleşti. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. S-a refăcut documentaţia în care 

se consemnase greşit trei parcări în loc de patru.  
          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 şi reglementarea 

posibilităţilor de construire str. General Constantin Argetoianu -  zona str. 
General Constantin Argetoianu, str. Fraţii Goleşti, 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. 

 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T. cu păstrarea destinaţiei 
zonei şi tramei stradale conform P.U.G zona str.Honore de Balzac. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Se abţine dl. Ştefârţă. 

          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 P.O.T. şi 
C.U.T. cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale conform Planului 
Urbanistic General în zona str.Honore de Balzac, 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). 

 
 



  

37. 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. 

D-na Secretar: 
Avize nefavorabile de la comisiile juridică şi de urbanism. 

           Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru ? Votat cu 10 

voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi 1 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.  
 

 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în municipiul Craiova, str. Maria T ănase. 

D-na Secretar: 
Avize nefavorabile de la comisiile juridică şi de urbanism. 

           Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru ? Votat cu 9 

voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi 2 abţineri. Proiectul de hotărâre a fost respins.  
 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în 
municipiul Craiova, zona str. Merişorului. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la analizarea şi reglementarea 
posibilităţilor de construire, în municipiul Craiova, zona str. Merişorului, 
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. 

 
 

40. 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. 

D-na Secretar: 



  

Aviz nefavorabil la comisia de urbanism. 
          Dl. Preşedinte: 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru ? Votat cu 12 
voturi pentru, 14 voturi împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost respins.  

 
 

41. 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 strada Pictor Ion Andreescu. 

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

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

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la revizuirea indicilor POT şi 
CUT cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale, conform Planului 
Urbanistic General, în municipiul  Craiova, zona strada Pictor Ion 
Andreescu, 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. 

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în municipiul Craiova, zona Tarlalei 7, Parcela 12/3. 

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

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         A fost aviz favorabil cu condiţia de-a se studia zona într-o formă mai restrânsă. 
          Dl. Arhitect Diaconescu: 
          S-a restudiat zona şi s-a restrâns, inclusiv pe planşa de reglementări. 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Vom vota proiectul propus de executiv în forma în care s-a discutat la comisii.  

Acesta ni se propune, cu studierea doar a zonei pentru care ni s-a cerut aprobarea 
PUZ. 

          Dl. Preşedinte: 
          Cu această modificare, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este 

pentru? 



  

       Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea configuraţiei 
urbane funcţionale şi structura volumetrică, în municipiul Craiova, zona 
Tarlalei 7, Parcela 12/3, 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. 

 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura 
volumetrică, în municipiul Craiova, zona Tarlalei 29, Parcela 4. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. A avut de completat la 

documentaţie. Era vorba de tarla şi de parcelă. 
          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 
Tarlalei 29, Parcela 4, 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. 

 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la analizarea reglementărilor şi  funcţionalităţii zonei, conform 
Planului Urbanistic General aprobat în municipiul Craiova, zona Calea 
Unirii. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  referitor la analizarea reglementărilor şi  

funcţionalităţii zonei, conform Planului Urbanistic General aprobat în 
municipiul Craiova, zona Calea Unirii, 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 Zonal 
referitor la reglementarea construirii documentaţiilor aprobate 
anterior, a destinaţiei şi înălţimii conform Planului Urbanistic General 
aprobat, în municipiul Craiova, zona str. George Enescu. 

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

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

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea construirii 
documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţiei şi înălţimii conform 
Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul Craiova, zona str. 
George Enescu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: 
ServiciuAdministraţie 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 acordarea unui sprijin financiar din  
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011, către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea elevilor sportivi 
craioveni, în cadrul Galei Sportului Şcolar Doljean  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
 Dl. Viceprimar Dincă: 
M-am uitat peste acest proiect, chiar dacă a fost adus în şedinţa de consiliu, am 

văzut cererea făcută celor de la Inspectoratul Şcolar. Îmi aduc aminte de ultimele 
trei şedinţe de consiliu în care am avut acest proiect pe ordinea de zi, ştiu că au fost 
mai mulţi colegi care au cerut ca de fiecare dată să dăm mai mulţi bani şi am spus 
de la an la an că în anul viitor. Cred că acum este timpul să le dăm exact cât cer. 
Sunt sportivii noştri, sunt copiii noştri, sunt tinerii noştri, pe unii dintre ei i-am 
făcut cetăţeni de onoare, altora le-am dat diplomă de excelenţă de-a lungul vremii, 
iar în momentul de faţă au nevoie pentru premierea copiilor noştri în sumă de 60 



  

mii lei, adică 600 milioane. Eu propun să le dăm întreaga sumă solicitată, în aceste 
condiţii suma de 300 milioane lei să majorăm şi să ajungă la 60 mii lei. Se ia de la 
acelaşi capitol, nu se ia de la mai multe capitole, motiv pentru care vreau să 
supuneţi aprobării propunerea mea. 

 D-ra Predescu: 
 Noi ieri în comisia juridică am luat în discuţie proiectul, nu este adus acum în 

şedinţă, şi noi ne-am dat avizul favorabil pentru proiectul aşa cum a fost înaintat de 
executiv. 

Dl. Răducănoiu: 
După ce aţi hotărât mărirea preţului la gigacalorie cu 50 lei propuneţi mărirea 

sumei pe baza unui document care a apărut ulterior şi este o urgenţă. Nu văd 
caracterul de urgenţă, dar îl înţelegem. Mai era luna decembrie. Acum, sincer să 
fiu, ca şi la subiectele anterioare, să vedem ce spune directorul economic, dacă sunt 
bani, că poate nu sunt. Fără îndoială că şi şase sute de milioane pentru elevii 
merituoşi sunt bani puţini şi nu ştiu dacă Liceul Trişcu beneficiază şi de cât 
beneficiază, nu numai pentru elevi, pentru că Trişcu are o solicitare mult mai mare 
pentru datorii neacoperite şi pentru nevoi ulterioare până la sfârşitul anului. Am 
vrea să ştim treaba asta. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Reafirm ideea că astăzi în şedinţa de consiliu, dacă dvs. l-aţi primit la comisia 

juridică şi l-aţi discutat, noi acum l-am primit. Din punctul meu de vedere, înţeleg 
că dl. Consilier Răducănoiu sunt împotriva majorării până la 60 mii lei. Înţeleg de 
asemenea, că este important dacă primeşte Trişcu, vă spun că primeşte Trişcu şi 
primesc şi toţi ceilalţi sportivi din Craiova, Banii nu îi dăm pentru liceu, îi dăm 
pentru toţi sportivii noştri. Mă uit la dl. Badea şi îmi aduc aminte că avea aceeaşi 
poziţie ca şi mine să le dăm mai mult de 30 mii lei. Le dăm 60 mii lei. Cred că este 
un lucru pe care trebuie să ni-l asumăm. Eu vreau să le dăm 60 mii lei pentru 
evenimentul organizat în decembrie, aşa este, consider că este o urgenţă şi cred că 
trebuie să ne arătăm respectul faţă de toţi copiii noştri şi faţă de toţi tinerii noştri, 
faţă de toţi sportivii de performanţă, fie că sunt la Trişcu, fie că sunt la Titulescu, 
fie că sunt la Clubul Sportiv, sau la orice altă instituţie de învăţământ unde au 
performanţă  sportivă. Indiferent de ce va spune dl. Pascu, eu cred şi îi rog pe toţi 
colegii să susţină acest proiect, să le dăm integral suma solicitată. 

Dl. Badea: 
Vă mulţumesc pentru  propunere, vom susţine această iniţiativă a dvs., sunt 

copiii craiovenilor, ei aduc un plus imaginii oraşului nostru, este foarte important 
să-i creştem şi să-i încurajăm. 

Dl. Vasile: 
Este prima dată când vedem acest proiect, iar aici Inspectoratul Şcolar ne 

solicită suma de 60 mii lei, iar în raport trebuie să aprobăm 30 mii lei.  
Inspectoratul Şcolar spune că are nevoie de 60 mii lei, pentru ce să aprobăm 30 mii 
lei?  Cine a decis suma aceasta? 

Dl. Răducănoiu: 



  

Mi s-a rostit numele. De dragul de-a ne vedea la televizor răstălmăcim vorbele 
altora şi nu este corect şi rămân surprins. În intervenţia mea nu am spus că nu sunt 
de acord, ba, dimpotrivă, vă rog frumos, faceţi apel la memorie pe timp apropiat, 
că aceşti copii merită mult mai mult decât a propus dl. Viceprimar. Şi nu am cerut 
decât să spună directorul economic pentru că el este specialist, şi sunt convins că 
spune favorabil. Să-şi expună punctul de vedere. Care a fost problema? Acum să 
vin şi eu şi să propun 1 miliard lei vechi.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot varianta executivului. Cine este pentru? Nimeni. 
Supun la vot varianta d-lui viceprimar Dincă. Cine este pentru?           

Art.1.  Se aprobă acordarea unui sprijin financiar din  bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011, în sumă de 60.000 lei, către 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru premierea elevilor sportivi 
craioveni, în cadrul Galei Sportului Şcolar Doljean, eveniment care va avea 
loc în data de 15 decembrie 2011. 

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  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor duce 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, 24.11.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Niuri Radu Valenţiu Ţui Nicoleta Miulescu 

  
 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


