
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2011 

 
 
 

 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri fiind absenţi motivat : dl. Badea, dl. 
Mărgărit, dl. Pîrvuleasa. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
    Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului, voi 
prezenta întâi controlul de legalitate şi voi supune aprobării dvs. procesele-verbale 
întocmite în şedinţa ordinară din luna mai şi în şedinţa extraordinară din iunie. 
Dintr-un total de 60 de hotărâri adoptate în cele două şedinţe de consiliu, n-avem 
control de legalitate decât pentru 5 hotărâri, iar la una dintre ele, hotărârea nr. 209, 
cu recomandarea de a determina durata pentru care se concesionează bunurile 
pentru patrimoniul care constituie activul societăţii Salubritate. Motiv penttru care 
supun aprobării dvs. modificarea hotărârii nr. 209, art. 2 prin circumscrierea 
duratei concesiunii 49 de ani şi procesele-verbale ale celor două şedinţe. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
Art.1.   Se aprobă modificarea art.2 din contractul de concesiune încheiat între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova şi va avea următorul 
conţinut: 

         „Art.2.  Durata concesiunii este de 49 de ani.” 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia Juridică şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

     Dau cuvantul d-rei consilier Predescu pentru a prelua conducerea sedintei. 
     D-ra Preşedintă: 
     Prin dispoziţia nr. 13947/24/06.2011, 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 30.06.2011, ora 10.00 în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 

 
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Craiova. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

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

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea municipiului Craiova în sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare 
a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul 
Poliţiei Locale. 

6. 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 iulie 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna mai 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oficierii căsătoriilor în imobilul “Casa 
Gheorghe Bibescu”, situat în Parcul “Nicolae Romanescu” Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), în vederea 
promovării imaginii municipiului Craiova. 

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

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, 
având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj. 

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 



  

Traian Lalescu, nr.6, aflat în administrarea Şcolii nr.39 “Nicolae Bălcescu”, 
în vederea amenajării unui teren sintetic de sport. 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către 
Dumitrescu Sorin şi Dumitrescu Mirela Bianca, a terenului situat în str. 
Năvodari, nr.8, bl.8, sc.1. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului, având ca obiect terenul 
proprietate privată a numiţilor  Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela 
Valentina, situat în str.Caracal, nr.35 B şi terenul aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str. Pieţii, nr.2. 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public 
al municipiului  Craiova, a bunului “complex comercial Piaţa Chiriac”. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractelor de asociere 
nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. NEWS OUTDOOR ROMÂNIA S.R.L. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor 
la “Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae 
Romanescu” Craiova”. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi Studiului de Fezabilitate referitor la “Extindere Cimitir Ungureni”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.43/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2011. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.70/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondui Locativ Craiova, pentru anul 2011. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2011 referitoare la stabilirea criteriilor de 
evaluare a veniturilor potenţiale care se iau în calcul la stabilirea ajutorului 
social şi alocaţiei de susţinere a familiei, pentru municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea temeiului legal al Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie, în 



  

vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia galantar de produse lactate, care 
aparţine domeniului public  al municipiului Craiova, situat în clădirea de 
produse lactate  din Piaţa Brazda lui Novac. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii. 

           Iniţiator, 
                                                                                               Viceprimar, 
                                                                                               Teodor SAS 

30. Întrebări şi interpelări. 
 
Şedinţa a fost legal convocată pentru astăzi, ora a fost  decalată, dar prin 

modificarea cu o oră mai târziu, ora 11 în loc de ora 10 iniţial stabilită. Toată 
lumea are cunoştinţă de aceasta. Cu privire la ordinea de zi, toate cele 29 de 
proiecte care au fost publicate pentru ordinea de zi, sunt menţinute pentru a fi 
dezbătute. Având cunoştinţă de conţinutul lor, eu vă propun votarea în bloc a 
acestora urmând a le da citire pentru denumire şi pentru conţinut, la dezbaterea 
fiecăruia.  

Dl. Ştefârţă: 
Am părerea că punctul 1 care se referă la statutul municipiului Craiova, ar mai 

putea fi amânat o lună de zile pentru o mai temeinică susţinere a lui şi o mai 
temeinică concepere, pentru că am observat lacune serioase şi dacă cumva îl 
păstrăm pe ordinea de zi, am să le aduc la cunoştinţă la momentul la care se discută 
acest punct pe ordinea de zi. Era vorba de o amânare de o lună de zile, nu cred că 
făceam rău nimănui dacă îl concepeam mai bine şi cu participarea mai activă a 
consilierilor.  

Dl. viceprimar Dincă: 
     Mulţumesc pentru propunere, este încă o dovadă că avem colegi care spun să 
începem cu o pauză. Nu greşesc dacă în ultimele patru şedinţe de consiliu, sau 
chiar cinci, aceiaşi colegi  din opoziţie, de la PNL, ne-au spus că nu facem statutul 
municipiului Craiova. Am constatat că din comisie nu avenit nici o propunere, iar 
eu împreună cu colegii din executiv, cu d-na Secretar, cu cei de la juridic şi de la 
celelalte direcţii, am realizat acest statut. Am constatat de asemenea, că o parte din 
colegii care au fost la comisii şi-au adus aportul, au adus îmbunătăţirile aşa cum au 
cazut de cuviinţă şi la comisia de cultură, şi la comisia juridică, şi la comisia de 
servicii publice. În speţă, dl. Nicolae Marinescu, dl. Boboc, d-ra Predescu, şi îmi 
cer scuze dacă nu i-am enunţat pe toţi,  au adus punctual îmbunătăţiri acestui 
proiect.  Suntem în campanie electorală, cam aşa trebuiau să înceapă lucrurile, noi 
vrem să mai vorbim câteva săptămâni sau luni despre acest proiect, nu  putem să 
aducem îmbunătăţiri decât în faţa camerelor de luat vederi, şi drept urmare, 
amânaţi-l ca să mai ieşim pe media. Acest statut este al Craiovei şi al craiovenilor, 
nu este al unui partid politic. Suportăm cu tot stoicismul, întreg aparatul 
executivului, aceste observaţii pe care le faceţi dvs., nu are importanţă că am făcut 
şi cu siguranţă putem face greşeli în acest statut, important este să fie acum votat 



  

acest statut cu toate observaţiile pertinente, şi aştept acele observaţii cu foarte mare 
atenţie,  pentru că la comisie au existat aceste observaţii şi le-am însuşit de îndată, 
fără comentarii, iar în momentul de faţă constat că primul lucru care se spune, este 
să ne oprim, că am făcut mai mulţi paşi decât trebuiau. I-am făcut şi îi vom face.  
Acest statut astăzi trebuie să treacă pentru că este o chestie de bun simţ  în 
condiţiile în care cinci luni spui că nu este pus pe ordinea de zi, în condiţiile în care 
cei mai mulţi consilieri şi-au dat cu părerea, trebuie să şi treacă, mai ales că este 
emblema Craiovei, este  un mod de prezentare a Craiovei acest statut, şi avem 
câţiva jurişti aici care au constatat aceste lucruri, iar dacă sunt observaţii pertinente, 
mi le însuşesc fără comentarii, dar nu facem o pauză.  
     D-ra Preşedintă:   
     În primul rând aş vrea o mică rectificare. Cred că consilierii nu şi-au dat cu 
părerea, ci au adus amendamente. Faţă de faptul că executivul menţine pe ordinea 
de zi şi primul proiect, supun aprobarea în bloc a celor 29 de proiecte propuse 
pentru a face obiectul ordinei de zi din şedinţa ordinară pe luna iunie. Cine este 
pentru? Votat cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere (Ştefârţă).  
 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Craiova. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

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

consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea municipiului Craiova în sistemul 

naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare 
a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul 
Poliţiei Locale. 

6. 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 iulie 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru  
acoperirea integrală  a costurilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei termice furnizate populaţiei, pentru luna mai 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oficierii căsătoriilor în imobilul “Casa 
Gheorghe Bibescu”, situat în Parcul “Nicolae Romanescu” Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), în vederea 
promovării imaginii municipiului Craiova. 



  

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

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, 
având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj. 

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care au ca 
obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Traian Lalescu, nr.6, aflat în administrarea Şcolii nr.39 “Nicolae Bălcescu”, 
în vederea amenajării unui teren sintetic de sport. 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către 
Dumitrescu Sorin şi Dumitrescu Mirela Bianca, a terenului situat în str. 
Năvodari, nr.8, bl.8, sc.1. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului, având ca obiect terenul 
proprietate privată a numiţilor  Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela 
Valentina, situat în str.Caracal, nr.35 B şi terenul aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str. Pieţii, nr.2. 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public 
al municipiului  Craiova, a bunului “complex comercial Piaţa Chiriac”. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractelor de asociere 
nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. NEWS OUTDOOR ROMÂNIA S.R.L. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor 
la “Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae 
Romanescu” Craiova”. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi Studiului de Fezabilitate referitor la “Extindere Cimitir Ungureni”. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.43/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 



  

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2011. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.70/2011 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondui Locativ Craiova, pentru anul 2011. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2011 referitoare la stabilirea criteriilor de 
evaluare a veniturilor potenţiale care se iau în calcul la stabilirea ajutorului 
social şi alocaţiei de susţinere a familiei, pentru municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea temeiului legal al Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie, în 
vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia galantar de produse lactate, care 
aparţine domeniului public  al municipiului Craiova, situat în clădirea de 
produse lactate  din Piaţa Brazda lui Novac. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii   

30. Întrebări şi interpelări. 
 

 
                                                                                                                     

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Crai ova. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Am să vă aduc la cunoştinţă 

decât modificările pe care le-am făcut legate de capitolul 2 pentru partea 
instituţională şi scurt istoric. La capitolul 8 aşa cum au propus în comisia de 
cultură, prin preluarea activităţilor revistelor şi editurilor de la capitolul 20 cu 
completările corespunzătoare, completarea invocată de dl. Bioboc, legată de 
patronate, la organizaţii, partide şi formaţiuni sindicale, la capitolul 19, şi alte 
completări legate de scurt istoric cu date ce circumscriu evenimentele, deci nu 
completări de altă natură. Mai fac o singură precizare: marea majoritate a 
elementelor care au fost invocate de alţi consilieri în extrasul şi în conţinutul Legii 
52 care aprobă un asemenea statut, nu sunt avute în vedere, sunt elemente ce ţin 
numai de regimul juridic al unei unităţi administrativ teritoriale. Ca atare, ele 
cuprind acte relevante, în măsura în care ceilalţi dintre dvs. mai aveţi şi altele în 
completare, ele puteau fi deduse din conţinutul prealabil al actului.  

       
 



  

         Dl. Ştefârţă: 
D-ra preşedintă, am aflat şi din gura d-lui viceprimar că este un document care 

trebuie să fie o emblemă a acestui municipiu, a acestei capitale de judeţ, a acestei 
posibile viitoare capitale regionale. Ori dumnealui consideră că colegii noştri, 
consilierii, şi-au exprimat punctul de vedere cu privire la acest punct de pe ordinea 
de zi, la acest material. Eu am părerea că nu s-a făcut chiar în măsura în care ar fi 
trebuit să se facă pentru că era de aşteptat să fie convocate câteva şedinţe în acest 
sens, eu personal, nu am fost convocat la nici o şedinţă în care să se discute  acest 
aspect. În calitatea de preşedinte al acestei comisii era chiar dl. Viceprimar. 
Dumnealui consideră că dacă nu am venit cu observaţiile în comisii, sunt de acord 
cu acest material. Am să vă spun imediat unde găsesc eu că sunt lacunele 
principale în acest material.  

Plecând de la punctul de vedere că este un document pe care dacă cineva îl 
citeşte, va fi imediat dornic să vadă acest oraş, sau să colaboreze cultural sau 
economic cu acest oraş, eu vă spun că în cuprinsul lui nu au ce căuta referiri la 
erele geologice, nu trebuie să aflăm despre arhaic, despre levantin, despre 
holocernum superior. Nimeni nu vine în Craiova pentru că ştie că anumite terase au 
luat fiinţă în holocernum superior. Nimeni nu vine în Craiova pentru că în zona 
respectivă se găseşte lemnul câinesc,  sau păducelul, sau volbura, sau coada 
calului. Era mult mai interesant dacă aflat despre câţi artişti plastici şi cine sunt ei, 
despre câţi arhitecţi şi cine sunt ei, despre avocaţi, despre profesori universitari, 
despre oferta economică pe care o aduce acest judeţ, despre oferta lui culturală. În 
parte a fost atinsă, însă superficial şi incomplet. Descrierea istorică o găsesc că a 
fost făcută cuprinzător şi documentat, însă se opreşte brusc la anii 1960. Din anii 
1960 şi până acum s-a mai întâmplat câte ceva istoric în oraşul acesta. Trecem sub 
tăcere.  Este un hiatus. Ne trezim din anii 1960 tocmai acum.  Mie mi se pare puţin 
exagerat ca să avem o înşiruire a noastră, a consilierilor, în acest material. Nu cred 
că cineva trebuie să ştie cine sunt consilierii locali, pentru că este un docuemnt care 
trebuie să reziste în timp, iar noi, consilierii locali, ne schimbăm o dată la patru ani. 
Găsesc că este inutilă această înşiruire. Mi-a explicat d-na secretar că înşiruirea 
străzilor era cerută prin lege. Vreau să vă spun că înşiruirea străzilor ocupă 27 de 
pagini în acest material. Toate aleile, toate fundăturile, sunt în această prezentare a 
unei capitale de judeţ. Iată de ce mă gândeam că dacă am fi aşteptat o lună de zile, 
eu personal nu sunt în nici o campanie electorală, dl. Viceprimar, sunt animat de 
cea mai bună voinţă pe care v-o puteţi închipui. Credeţi-mă, nu fac observaţiile de 
pe o poziţie vindicativă. Iată de ce gândesc că dacă o mai amânam o lună de zile, 
nu mai mult, era în interesul acestui material, în sensul de a fi conceput, mai bine 
structurat şi mai temeinic.  Vă mulţumesc şi-mi cer scuze pentru că am abuzat de 
răbdarea dvs.  

Dl. Marinescu Nicolae: 
Nu aş fi în opoziţie cu cele spuse de dl. Consilier Ştefârţă. Probabil că se putea 

face, cum se pot face pe lumea asta, toate, ceva mai bine, dar în acelaşi timp este o 
realitate caracteristică nouă, că întotdeauna începem cu partea asta în care nu facem 
nimic, doar criticăm dar nu este probllma asta a d-lui Ştefârţă, cred că este în gena 



  

noastră naţională. Întâi criticăm că nu se face nimic, apoi criticăm când se face. Era 
posibilitatea, aşa cum am făcut şi eu, şi dvs., să venim în comisii cu  propuneri 
punctuale, concrete. Eu am propus unde m-am priceput, dacă nu m-am priceput, nu 
m-am băgat. Cu erele geologice, mărturisesc că nu prea le am, ca atare, nu am avut 
nici o opinie în legătură cu chestia asta. Am avut opinii cu revistele care ne 
reprezintă spiritual la nivel naţional, cu edituri. De aceea aş zice că este totuşi 
firesc, dacă am avut posibilitatea şi am avut opinii, să mergem mai departe, aşa 
cum este firesc, şi cu ce ne-a dus pe noi mintea până acum să realizăm, să trecem 
statutul şi nimic nu se face pentru eternitate, ca atare, nici statutul acesta, care 
probabil va putea fi amendat în anul următor, după ce o să reflectăm, şi o să ne 
gândim, şi o să venim cu propuneri punctuale concrete, pe punctele pe care vom 
avea posibilitatea să le analizăm în timp. De aceea, într-un fel, sigur că este posibil 
să fie făcut mai bine, dar în acelaşi timp, dacă tot nu l-am făcut atâta vreme şi în 
sfârşit am făcut ceva,  cred că este cazul să validăm munca asta care s-a făcut şi la 
care am contribuit fiecare cât am putut, cu convingerea că este posibil ca peste un 
timp, într-o şedinţă ulterioară, să-l îmbunătăţim, să-l optimizăm. 

D-ra Preşedintă: 
Îmi voi expune şi eu punctul de vedere în acest sens, de fapt detaliind ceea ce d-

na secretar a anunţat ca şi amendamente, am propus amendamente şi au fost 
însuşite în sensul completării capitolului referitor la bazinul hidrografic, cele 
referitoare la istoric, şi la capitolul care priveşte istoria localităţii noastre, mai ales, 
în afară de unele corecturi de formă, propunerile privesc completarea materialului 
cu arătarea instituţiilor publice şi a celorlalte instituţii de interes public, care 
funcţionează odată cu statul român modern, adică după 1864 şi evoluţia lor în timp. 
Am propus şi completarea situaţiei descrise ca evoluţie în timp de la  1960 în 
sensul arătării atât a instituţiilor, cât şi a întreprinderilor economice, cu denumirea 
exactă şi situaţia prezentă a lor. Am mai propus arătarea la toate instituţiile de 
cultură menţionate data înfiinţării atunci unde este cazul, ca şi element de prestigiu, 
adică cele înfiinţate în secolul al XIX-lea şi pot să pun documente la dispoziţia 
comisiilor, pentru a le completa pe bază de documente.  Arătarea momentului când 
are loc desprinderea Universităţii de Medicină şi Farmacie din universitatea mare, 
pentru că este un moment contemporan, nu fusese reţinut acest moment,  
completarea capitolului de festivaluri cu festivalul „Craiova muzicală”, şi 
reordonarea acestora în funcţie de importanţa lor. Completarea la capitolul 
„Sănătate, asistenţă socială  şi educaţie” cu toate instituţiile de profil indiferent de 
subordonarea lor, faţă de consiliul local al municipiului Craiova, pe de altă parte, a 
Consiliului Judeţean, pentru că ele toate sunt pe teritoriul municipiului Craiova, 
indiferent de subordonare. Am mai solicitat şi vă supun atenţiei această problemă, 
completarea anexelor, cu regulamentul consiliului local al municipiului Craiova, 
pentru că nu se justifică ca printre regulamentele care sunt anexă ca documente, să 
fie doar regulamentul de funcţionare al Comitetului Consultativ Cetăţenesc, fără să 
fie regulamentul de funcţionare al acestui consiliu. Cât priveşte precizarea numelui 
consilierilor în funcţie, la  data adoptării actului, este o chestiune ce ţine de lege şi 
nu este la latitudinea noastră. Vă mulţumesc. 



  

Dl. Ştefârţă: 
Vreau să vă spun că observaţiile pe care le-aţi prezentat dvs. eu n-am avut 

cunoştinţă de ele la întâlnirea pe care am avut-o pe comisii, de aceea era bine dacă 
ne întâlneam special membrii comisiilor, având drept traget numai acest 
regulament. Aţi făcut un lucru foarte bun. Eu voi vota pentru acest regulament, îmi 
rezerv dreptul ca în câteva luni de zile, poate nu luna viitoare, poate peste două luni 
de zile, împreună cu colegii, nu singur, să aducem mici adăugiri la acest material. 

 Dl. Viceprimar Dincă: 
 Nu vreau să rămân dator şi vreau să-i acord d-lui Ştefârţă posibilitatea să aibă 

replici. În primul rând, constat că avem o lege în baza căreia s-a făcut statutul.  
Constat că dl. Ştefârţă şi poate unul-doi consilieri de aici, au votat o strategie a 
oraşului Craiova, pentru că era altă legislatură, şi acum n-o mai recunosc. Strategia 
aceea a fost inserată, inclusiv cu  acele plante. Dvs. aţi votat. Dacă o renegaţi, 
spuneţi că renegaţi ce aţi votat. Sunt convins că nu renegaţi, drept urmare, ceea ce 
aţi spus dvs. este în contradicţie cu votul pe care l-aţi dat. Cu privire la 1960şi până 
în prezent, au fost discuţii între d-na secretar şi d-ra Predescu, în aşa fel încât au 
cerut să fie lăsată să lăcreze şi a lucrat bine, pentru toată această perioadă de timp. 
La toate comisiile s-a pus în discuţie acest statut şi s-au adus îmbunătăţiri şi am 
enunţat trei colegi în acest sens. Sunt preşedintele acelei comisii de statut, până l-
am propus eu, nu am primit nici o propunere şi a trecut un an şi opt luni şi dl. 
Ştefârţă face parte din acea comisie, n-a venit cu nici o propunere, iar în momentul 
de faţă, cu toate propunerile de la toţi colegii, eu consider în continuare că este 
perfectibil. D-na secretar îmi spunea că statutele multor municipii s-au modificat 
de-a lungul timpului şi că nu este nici un fel de problemă. În ceea ce priveşte acel 
număr foarte mare de străzi, adică toate străzile municipiului, care trebuiesc trecute 
în acel statut şi care văd că deranjează, legea ne obligă, OG 96/2002, în care se 
precizează că în statut trebuie prezentată întinderea, determinarea colectivităţilor, 
populaţia unităţii administrativ teritoriale, eu doar am enunţat, articolele sunt mult 
mai vaste.  Nimic din ceea ce am făcut, nu am făcut după ureche, nimic din ceea ce 
am făcut nu este perfect, dar să vii să critici spunând că este în regulă, s-a făcut, 
este foarte bun, dar lăsaţi-l aici să-l mai vedem noi, în condiţiile în care în afară de 
dl. Ştefârţă, n-am văzut o altă voce care să spună că nu a văzut statutul, sau 
modificările, sau lucruri de acest gen. Dacă se dorea detalierea, aşa cum a făcut d-
ra Predescu, pe  modificările enunţate de d-na secretar la începutul şedinţei, cu 
siguranţă că am fi înţeles şi mai multe lucruri. Rugămintea mea este dacă lucrăm 
pentru Craiova şi pentru craioveni, să venim cu propuneri. Am constatat următorul 
lucru: s-au citit nişte pasaje din statut, s-au criticat, iar la final nu am auzit o 
propunere care să modifice acele pasaje. M-aş bucura să aud acum, dacă nu am 
auzit atunci. Cred că aceste articole sunt criticabile, şi cred că am putea aduce o 
îmbunătăţire, dar mai târziu, aşa mi s-a spus.   Acum nu există nici o propunere. Eu 
nu retrag acest proiect de pe ordinea de zi, îl voi menţine şi vă rog frumos să-l 
votăm  pentru că orice proiect este cu mult mai bun, decât nimic. În condiţiile în 
care dl. Marinescu, pe cultură, d-ra Predescu pe parte juridică, dl. Boboc , legat de 
mediul de afaceri, şi-au spus punctul de vedere, executivul şi-a spus punctul de 



  

vedere şi cele patru puncte sunt convergente, cred că este absolut normal să dăm 
întâietate acestui proiect. Mi-am însuşit toate amendamentele din start, de la 
comisii.  

D-ra Preşedintă: 
Înţeleg să vă supun în primul rând lămuririi faptul dacă vă însuşiţi toate 

amendamentele propuse, pentru că au fost elucidate şi în şedinţă şi trebuia să 
lămurim acest lucru. În aceste condiţii, supun la vot statutul cu amendamentele 
propuse. Cine este pentru?     
Art.1. Se aprobă Statutul Municipiului Craiova, conform anexei  care face parte 

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

Administraţie Publică Locală vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri 
şi cheltuieli 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 de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1- 3  care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

3. 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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea municipiului Craiova în 
sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor 
utilizând cardul bancar. 

 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 înregistrarea municipiului Craiova în Sistemul naţional electronic 

de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar. 
Art.2. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova a plăţii comisioanelor generate de utilizarea 
sistemului de plată a impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul cardului 
bancar.  

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor de organizare şi 
desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor 
vacante din cadrul Poliţiei Locale. 

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 criteriile (condiţiile) şi procedura de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 



  

Municipiului Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

6. 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 iulie 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 IULIE 2011, 
în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

  Art.3.  Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii iunie 2011, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului 
emis.  

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



  

Asistenţă şi Protecţie Socială şi  Regia Autonomă de Transport Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice 
furnizate populaţiei, pentru luna mai 2011, în valoare de 297.619,34 lei, 
fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oficierii c ăsătoriilor în imobilul 
“Casa Gheorghe Bibescu”, situat în Parcul “Nicolae Romanescu” 
Craiova. 

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

          D-ra Preşedintă: 
          Din conţinutul proiectului reiese că se aduc modificări doar regimului taxelor 

locale nu şi condiţiilor de acces în parc, ceea ce înseamnă că accesul în parc în 
aceste situaţii, se face tot pietonal şi nu auto. Asta pentru a fi spre cunoştinţa 
tuturor persoanelor care vor să ceară oficierea căsătoriei în „Casa Gheorghe 
Bibescu”. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă oficierea căsătoriilor în imobilul “Casa Gheorghe Bibescu”, situat 

în Parcul “Nicolae Romanescu” Craiova, proprietate publică a municipiului 
Craiova. 

Art.2 . Taxa pentru oficierea căsătoriilor în incinta imobilului identificat la art.1 va 
fi în cuantum de 1.500 lei.  



  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.398/2010 privind aprobarea 
taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru anul 2011. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), în vederea 
promovării imaginii municipiului Craiova. 

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

          Dl. Tudor: 
         Nu aş vrea să dureze foarte mult discuţiile, punctual aş dori să obţin câteva 

informaţii care să mă elucideze cu privire la acest contract de asociere. Într-adevăr, 
suma nu este o sumă mare, însă şi din acel referat de specialitate şi din contract, nu 
am observat unde promovăm imaginea Craiovei? Ce imagine a Craiovei 
promovăm? Care sunt obiectivele pe care le promovăm? Promovăm activitatea 
Consiliului local, promovăm activitatea executivului? Cărui grup ţintă ne adresăm 
prin promovarea imaginii Craiovei? Ducem nişte campanii de informare despre 
activitatea executivului către cetăţenii municipiului Craiova? Ne dorim ca în urma 
încheierii acestui contract municipiul Craiova să fie cunoscut la nivelul judeţului 
Dolj sau la nivelul întregii ţări? Sunt câteva aspecte pe care poate că nu le-am 
înţeles eu  şi aş dori câteva explicaţii cu privire la aceste lucruri ca în perioada 
următoare, atunci când mulţi cetăţeni ai municipiului Craiova doresc să afle 
informaţii cu privire la activitatea consiliului şi la activitatea executivului, să putem 
folosi aceste pârghii pe care le avem în urma încheierii acestui contract, să venim 
în sprijinul cetăţenilor cu informaţii care sunt publice dar putem să le transmitem 
prin aceste canale cetăţenilor. 

          D-ra Preşedintă: 
          Eu vreau să spun faptul că acest proiect trebuia însoţit de un plan de media venit 

fie din partea ofertantului, fie din partea executivului şi cred că dl. Viceprimar va 
răspunde ambelor chestiuni. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cred că dl. Consilier a fost extrem de succint şi în mare parte mi-a uşurat 

munca,  este evidnet că acest post este arhicunoscut şi la nivelul judeţului, şi la 
nivel naţional, avem posibilitatea să ieşim cu această ocazie la nivel naţional, să 
comunicăm absolut tot ceea ce facem noi la nivelul primăriei municipiului Craiova, 
iar tipul acesta de comunicare, ştim cu toţii, este la nivel naţional şi produce  o 
informare corectă nu numai a craiovenilor, ci a tuturor românilor. Poate chiar a 



  

craiovenilor care în momentul respectiv se află în altă localitate. Toate acele 
evenimente pe care le avem de-a lungul unui an şi pe care le cunoaştem cu toţii, pe 
care le-am parcurs în ultimii trei ani împreună, sunt cele pe care trebuie să le 
mediatizăm.  Astăzi o mare parte dintre dvs. aţi fost la staţia de epurare, este un 
eveniment care trebuia să fie făcut public tuturor craiovenilor.   

          Dl. Tudor: 
          Toate aceste proceduri nu sunt prevăzute în acest contract şi în acel referat. 

Putem să promovăm numai evenimentele sau ne apropiem, cum bine aţi zis dvs. 
mai devreme distinsului meu coleg de la PNL , de campania electorală?  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Eu consider că această şedinţă de consiliu local este un eveniment pentru acest 

oraş- Eu cred că am avut toată bunăvoinţa de a vă asculta, lăsaţi-mă să termin, apoi 
vă ascult cu cea mai mare plăcere. Faptul că Primăria Municipiului Craiova, 
Instituţia primarului municipiului Craiova şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova au încheiat o investiţie de 26 milioane de euro într-o staţie de epurare -  nu 
v-am văzut pe acolo din păcate -  trebuia făcut public tuturor craiovenilor. În acest 
moment programul ISPA putem spune că este realizat. Cele trei măsuri sunt 
realizate şi beneficiari sunt Consiliul Local şi primăria municipiului Craiova.  

          Dl. Tudor: 
          Nu face obiectul discuţiei noastre. Eu v-am întrebat destul de clar. 
          D-ra Preşedintă: 
         Rugămintea din partea tuturor este aceea de-a nu face  neapărat dezbateri care să 

exceadă obiectului proiectului de hotărâre, de a discuta asupra faptului dacă este 
corect ca de acum înainte cel puţin, o astfel de asociere să se facă şi pe baza unui 
plan de media care să fie cunoscut consilierilor, având în vedere că proiectul astfel 
cum este formulat, se derulează pe o perioadă de şase luni. 

           Dl. Viceprimar Dincă: 
          M-aş bucura să nu fiu întrerupt. Eu înţeleg că este o mare teamă că o să-mi fac 

campanie electorală. Avem un asemenea contract şi cu cei de la Gazeta de Sud, în 
care facem anunţuri de tot felul, avem un contract cu cei de la TVS în care filmează 
fiecare şedinţă de consiliu. Ce să spun? Să nu mai filmăm că o să ne facem fiecare 
campanie electorală? Avem un contract în care dăm anunţuri, cu o altă televiziune, 
anunţuri necesare şi impuse de toate situaţiile existente în municipiul Craiova şi 
acestea nu sunt de acum o lună, de acum 3-4 luni, sunt de 4-5 ani cel puţin. Eu 
înţeleg că a crescut tensiunea, dar eu vă spun că nu avem nici un interes în a veni 
cu campanie electorală, şi la urma urmei, mă uit pe media că altcineva îşi face 
campanie electorală, încheiat contracte cu diverse publicaţii scrise sau cu diverse 
televiziuni, şi îşi fac campanie electorală, deşi nu suntem în campanie. Nu cred că 
în ultimile luni am mers să vorbesc despre campanie electorală. Ba din contră- Iar 
în momentul de faţă este un mare pericol pentru că nu ne-aţi spus că se promovează 
evenimentul nr. 1, 3 şi 5 şi pentru acest motiv noi credem că există pericolul să vă 
faceţi campanie electorală.  Orice eveniment, şi prin eveniment nu înţeleg nu ştiu 
ce invenţie sau inovaţie, aceste şedinţe de consiliu, investiţiile pe care le terminăm,  
investiţiile pe care le avem în lucru, contractele de finanţare  pe care le semnăm, 



  

contractele cu constructorii pe care le încheiem,  acestea sunt lucruri de interes 
pentru craioveni. De dimineaţă la 8,20, am avut un interviu la Radio România 
Actualităţi. În acel moment am vorbit de staţia de epurare, de banii investiţi acolo 
şi de rezultatul obţinut. Poate că ar fi fost bine să preia şi alte radio-uri. Au venit 
toate televiziunile şi am făcut o conferinţă de presă şi le-m prezentat pas cu pas 
staţia de epurare, şi v-am invitat acolo pe toţi colegii din consiliul local fără să mă 
gândesc că facem campanie electorală acolo şi acelaşi lucru îl spun şi acum, nu mai 
am nimic de adăugat, indiferent de ce tip de observaţie se face, pentru că am înţeles 
poziţia dvs., iar eu vă garantez că nu voi fi pe media să spun să voteze nu ştiu ce 
persoană sau nu ştiu ce partid. În momentul de faţă, eşti în campanie electorală şi 
nu mai ai credibilitate. Îi las pe alţii să-şi facă campanie electorală, după cum aţi 
constatat acest lucru, deşi  nu suntem în campanie electorală. 

          D-ra Preşedintă: 
         Cu privire la planul de media care este punctul dvs. de vedere? Pe viitor 

înţelegeţi ca să fie însoţit un astfel de proiect de asociere de un astfel de act sau nu? 
          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Vă spun următorul lucru, am dat câteva exemple şi nu m-a contrazis nimeni. Am 

spus că n-o să mai comunic, dar vreau să lămuresc pe toată lumea. Contracte de 
finanţare, contracte cu constructorul, începere de lucrări, finalizare de lucrări. 
Aceste lucruri nu le putem şti astăzi. Contractul de finanţare în orice zi putem să-l 
semnăm acum, pentru cele şase străzi, contractul cu pasajul subteran, în 
următoarele două-trei săptămâni îl putem sema, nu ştim când. Licitaţiile care vor 
urma, vor avea un câştigător, dar nu ştim când pentru că în funcţie de 
complexitatea acelei licitaţii, vom avea la un moment dat un constructor.  Cu 
siguranţă că la străzi îl vom avea mult mai repede decât la pasaj  unde va dura mai 
mult, şi în funcţie de câţi ofertanţi vin. Este posibil ca despre pasajul subteran să nu 
vorbim anul acesta la capitolul începerea lucrărilor. Eu spun că în luna august o să 
vorbim de data la care încep lucrările. Toate aceste aspecte sunt la capitolul voinţă 
şi dorinţă a mea. Am constatat că la staţia de epurare am terminat-o la termen.  La 
ceea ce înseamnă pasajul suprateran, faţă de estimările noastre, pentru că sunt 
simple estimări, am început cu aproximativ trei săptămâni mai târziu, deci puteau 
să înceapă cu 3-4 luni mai târziu. Anumite propuneri pot să iasă din termen şi să nu 
se poată face pentru că perioada  şi termenele de realizare a acestor propuneri pe 
care  le-am făcut noi, este diferită de la lucrare la lucrare. Fondurile europene 
presupun o adevărată luptă de tot felul cu diverse instituţii, care poate să dureze 
mai mult sau mai puţin pentru că totul trebuie făcut ca la carte acolo, iar eu dacă 
vin cu şapte propuneri şi nu finalizez decât trei dintre  ele, este evident că nu a avut 
nici o concordanţă între ce am votat noi şi ceea ce s-a realizat. Dacă venim cu 
chestiuni de acest tip, eu vă spun că este irealizabil. Ne amăgim şi, repet, acea 
temere a dvs. legată de campania electorală, vă asigur că nu trebuie să existe. 

          Dl. Tudor: 
          Nu m-aţi înţeles. Nu avem nici o obiecţie cu privire la încheierea acestui 

contract, dar dacă dvs. nu făceaţi aceste precizări, cu privire la proiectele pe care le 
aveţi dvs.  şi executivul. Ne-aţi spus ceea ce aţi dorit dvs. să spuneţi, însă, din 



  

punct de vedere tehnic trebuie să ştim şi noi care sunt orele la care se difuzează ştiti 
despre municipiul Craiova, pentru că una este să difuzezi o ştire la 7 dimineaţa,  
una este să difuzezi o ştire la ora 12, şi una este să o difuzezi la ora 17. Care este 
interesul nostru? Ca mult mai mulţi cetăţeni să aibă posibilitatea să asculte 
intervenţia respectivă. Nu am văzut din punct de vedere tehnic în acel referat, 
absolut nici o informaţie cu privire la oportunitatea încheierii acestui contract. 

          D-ra Preşedintă: 
          Cred că au fost exprimate punctele de vedere, eu supun la vot acest proiect, 

reţinând pe viitor că putem să fim mai atenţi cu modul de pregătire a unui astfel de 
proiect de hotărâre. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Cu siguranţă că cel care trebuie să managerieze imaginea municipiului Craiova 

în măsura în care nu o face foarte bine, se descalifică, iar eu voi fi acela. Dacă 
aceste informaţii nu le voi face cât mai bine cunoscute, mă voi descalifica, dar cred 
că trebuie să fiţi conştienţi că luptăm să creăm această imagine că în Craiova se 
întâmplă lucruri bune şi foarte bune şi trebuie să le facem exact la maxima audienţă 
şi în condiţii cât mai avantajoase pentru noi.  Nu mai vreau să prezint politica de a 
aduce aceste ştiri la  cunoştinţa publică pentru că ele se fac pe toată durata zilei, la 
toate orele de ştiri. Aceasta este politica firmei. Această comunicare pe care o fac 
nu este pentru a intra în contradicţie cu cineva. 

          D-ra Predescu: 
         Ţinând cont de toate dezbaterile avute, care privesc executarea  acestui contract 

de asociere şi care poate fi verificată de consiliul local ca şi parte în contract, supun 
aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru?          
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), 
în vederea promovării imaginii municipiului Craiova, conform contractului 
de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va pune la dispoziţia asocierii, 
suma de 8.500 lei. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.   
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  
Serviciul  Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar, Direcţia Economico-
Financiară şi SBS BROADCASTING MEDIA SRL vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, 



  

construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de  închiriere nr.149458/2003 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mihai Arsene, ce 
are ca obiect locuinţa pentru tineri destinată închirierii, construită prin 
programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, b-dul 
Oltenia, nr.1 A, bl. T1, sc.2, ap.10, pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism, Amenajarea 
Teritoriului şi Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de 
închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaj. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

închiriere nr.1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 9R, 10R,  11R, 12R, 13R,14R, 
16R, 17R, 18R/2010, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaj, identificate conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să semneze actele 
adiţionale la contractele de închiriere  identificate la art. 1 din prezenta 
hotărâre. 



  

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

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de închiriere care 
au ca obiect locuinţe ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, preluate de la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local al 

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

Art.2. Contractele identificate la art.1 se vor încheia până la data de 19.05.2014. 
Art.3.   Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Nicolaescu Petre, a 

locuinţei proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, situată în str. 22 Decembrie 1989, nr.16, bl.7, 
sc.1, ap.86.  

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
închiriere care au ca obiect locuinţele prevăzute la art.1 şi 3 din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. 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. 
 
 

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

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



  

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

de 3 ani, a  unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova, identificate 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 . Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea 
închirierii suprafeţelor de teren identificate la art.1, conform anexelor nr. 2-
6, respectiv nr.7-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu art.67 alin.3 
„zona 0- Piaţa Centrală” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.428/2010, republicată, privind impozitele şi taxele locale pentru 
anul 2011. 

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

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

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

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a 
terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat 
în str. Traian Lalescu, nr.6, aflat în administrarea Şcolii nr.39 “Nicolae 
Bălcescu”, în vederea amenajării unui teren sintetic de sport. 

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

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

terenului în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Traian Lalescu, nr.6, aflat în administrarea  
Şcolii nr.39 “Nicolae Bălcescu”, în vederea amenajării unui teren sintetic 
de sport, identificat conform planului de situaţie, care reprezintă anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.428/2010, republicată, privind impozitele şi taxele locale pentru anul 
2011. 



  

Art.3.   Şcolii nr.39 “Nicolae Bălcescu”din municipiul Craiova, îi revine cota parte 
de 50% din chiria încasată pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, iar 
cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4 .  Elevii şcolii vor beneficia gratuit de acest teren pentru desfăşurarea orelor 
de educaţie fizică, în zilele libere şi pe durata vacanţei. 

Art.5.   În caietul de sarcini întocmit pentru desfăşurarea licitaţiei vor fi stipulate 
clauze cu privire la revizuirea anuală, cuantumul chiriei, respectarea liniştii 
şi ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare şi paza bunurilor. 

Art.6.  După încetarea contractului de închiriere, investiţia realizată rămâne în 
proprietatea municipiului Craiova. 

Art.7.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico- Financiară şi  Şcoala nr. 39 “Nicolae 
Bălcescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1abţinere (Albăstroiu).  
 
 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către 
Dumitrescu Sorin şi Dumitrescu Mirela Bianca, a terenului situat în str. 
Năvodari, nr.8, bl.8, sc.1. 

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

         D-ra Preşedintă: 
         Aş avea eu o chestiune de discutat. Este vorba în cauză de părinţii unui copil care 

suferă de o boală gravă, autism. Dânşii au avut o cerere alternativă care, de fapt 
privea preţul cel mai mic. Fie renegocierea redevenţei la concesiune, astfel cum se 
adoptase iniţial, fie cumpărarea pentru a obţine o facilitate. Problema este dacă 
această soluţie este favorabilă lor.  

          D-na Secretar: 
          Este varianta favorabilă.  
          D-ra Preşedintă: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat  al 
municipiului Craiova, situat în str.Năvodari, nr.8, în suprafaţă de 1120 
mp(din acte) şi 1095 mp (din măsurători), cu nr. cadastral 14392, 
identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în două loturi de proprietate,  după cum urmează: 

- lotul 1 de teren, în suprafaţă de 24,70 mp, identificat conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
- lotul 2 de teren, în suprafaţă de 1095,30 mp, identificat conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.2.  Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către Dumitrescu Sorin şi 
Dumitrescu Mirela Bianca, a terenului în suprafaţă de 24,70 mp, situat în 
str. Năvodari, nr.8, bl.8, sc.1. 

Art.3. Valoarea  minimă de pornire a negocierii preţului de vânzare  a terenului 
prevăzut la art.2 se stabileşte pe baza raportului de evaluare, care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului, să încheie şi să semneze 
contractul de vânzare – cumpărare  şi să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5.  Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.2 
din prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de 
către Dumitrescu Sorin şi Dumitrescu Mirela Bianca. 

           Art.6. La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, îşi încetează efectele 
contractul de concesiune nr.307/2009, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Dumitrescu Sorin şi Dumitrescu Mirela Bianca, şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.254/2009 şi se 
modifică în mod corespunzător  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova  

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Juridică, Direcţia Economico – Financiară,  
Dumitrescu Sorin şi Dumitrescu Mirela Bianca 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 schimbului, având ca obiect 
terenul proprietate privat ă a numiţilor  Predescu Anastasie-Ecaterin şi 
Wells Adela Valentina, situat în str.Caracal, nr.35 B şi terenul 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Pieţii, nr.2. 

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

          D-ra Preşedintă: 
         Din actele state la dosar reiese că acest schimb se realizează la iniţiativa 

persoanelor fizice enunţate fără a fi arătată necesitatea realizării schimbului.  Nu 
este în nici un fel motivată. Pe de altă parte, nu este motivată cu susţinerea prin 
acte nici din partea coschimbaşului, şi anume Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, căci terenul nu este afectat de construirea unei străzi pentru a fi noi 



  

interesaţi să realizăm acest schimb. O altă chestiune. Din actele care sunt la dosar,  
nu este individualizat în mod riguros nici terenul care este supus schimbului de 
către persoanele fizice pentru că dacă avem în vedere proprietatea acestuia, este  un 
loc închis pe care Consiliul Local nu are cum să-l folosească, dacă ar dobândi 
proprietatea prin contractul de schimb, iar pe de altă parte, pentru coschimbaşul 
Consiliul Local, terenul care poate fi pus la dispoziţie din partea pieţei Chiriac care 
este în acel loc, este la limita proprietăţii, care, în trecut, după câte ştim, a vut 
destinaţia de bazin, nefolosit în prezent. Punctul meu de vedere este acela că 
schimbul nu este favorabil Consiliului Local al municipiului Craiova, astfel cum a 
fost întocmit proiectul pentru această şedinţă. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Avem în mapă cadastrul făcut de proprietar identificat, cu dimensiuni, cu 

vecinătăţi, avem un raport extraordinar de clar făcut. Din actele depuse la dosar, şi 
anume hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă pe care am invocat-o cu 
număr, cu numele instanţei, cu  anul în care a fost dat, şi depusă la dosar, arată că 
sunt proprietari, iar terenul pe care sunt proprietari este o parte din el pe str. 
Caracal, pe carosabil, iar o altă parte pe spaţiul verde. Acolo avem un proiect pe 
care vrem să-l popularizăm în continuare, în care trebuie ca toată strada Caracal s-o 
reabilităm pe bani europeni. Aceasta este oportunitatea, este, dacă vreţi, şansa 
noastră de a face acea stradă pe bani europeni. Puteţi să-mi spuneţi că nu sunteţi de 
acord să existe o hotărâre judecătorească pe carosabil. Şi eu dezaprob la fel ca dvs. 
Ideea este că este hotărâre definitivă şi irevocabilă pe care suntem obligaţi s-o 
punem în practică.  Faptul că pe stradă există un proprietar, proiectul nostru nu este 
eligibil. Trebuie să dovedim că toată strada este proprietatea municipiului Craiova. 
Aceasta este oportunitatea, iar legalitatea este extrem de clar prevăzută aici.  Avem 
de la aceşti proprietari cadastrul, extrasul, actul de proprietate şi hotărârea 
judecătorească. Sunt convins că pot continua dezbateri pe acest subiect, dar de 
oportunitate, pentru mine lucrurile sunt extrem de clare şi mai mult de atât nu am 
ce să spun. 

          D-ra Preşedintă: 
          Probabil că ne aflăm în aceeaşi situaţie în care am mai fost şi de alte ori ca să 

existe diferenţe între dosarul complet şi dosarul incomplet pe care îl avem noi, 
pentru că din procesele-verbale de punere în posesie pe care noi le avem pe stick, 
nu sunt procese-verbale de punere în posesie care să arate că punerea în posesie s-a 
făcut pe unele suprafeţe de teren care erau deja ocupate. Avem un singur proces-
verbal de punere în posesie  care este pe un teren liber. De aceea am pus în discuţie 
această problemă.  

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Ghidarea celor de la juridic a fost pe hotărârea judecătorească, pe cadastru, pe 

extrasul de carte funciară în care sunt identificate absolut toate. Executorul 
judecătoresc putea să scrie mai mult sau mai puţin în acel proces-verbal. Nu m-am 
uitat pe el, dar documentele care atestă că există proprietar pe acel teren, cele două 
persoane, şi că au delimitat în mod clar terenul, sunt la dosar, este posibil să existe 



  

acea scăpare, dar  cine vrea să constate acest lucru poate să-l  studieze. Am văzut şi 
schiţele, şi extrasul, şi hotărârea judecătorească. 

          D-ra Preşedintă: 
         În aceste condiţii, eu am o întrebare, sunteţi de acord să discutăm acest proiect 

luna viitoare în condiţiile în care ni se completează şi nouă toate documentaţiile, 
pentru că noi nu putem vota numai luând de bun ceea ce dvs.  ne spuneţi. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Puteţi să-l observaţi toţi acum, să-l lăsăm la finele şedinţei pentru că o lună de 

zile înseamnă amânarea proiectului, depunerea proiectului cu încă o lună de zile. 
Nu am nici un fel de problemă. Dacă vrea cineva să vadă extrasul şi schiţa, poate 
să le vadă. Sunt cele două documente care atestă faptul că este înschis în cartea 
funciară şi că perimetrul în care are proprietatea este certificat de cei de la Oficiul 
de Cadastru. Hotărârea judecătorească de certificare a dreptului de proprietate, cred 
că o are toată lumea. Era o problemă de amplasament, putem vedea fiecare dintre 
noi schiţele, dar cei de la cadastru au fost, au făcut ridicările topo, au văzut că bat 
aceleaşi puncte, au văzut tot ce se întâmplă acolo legat de perimetrul în care se 
realizează efectiv. Executorul acum ceva vreme vroia să pună şi ţăruşi, chiar în 
mijlocul străzii.  

          D-ra Preşedintă: 
          Vom studia documentele şi apoi vom trece la votarea acestui punct la sfârşitul 
şedinţei.  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul 
public al municipiului  Craiova, a bunului “complex comercial Piaţa 
Chiriac”. 

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 privat, în domeniul public al municipiului  

Craiova, a bunului “complex comercial Piaţa Chiriac 4752”, în suprafaţă de 
18 mp, cu valoarea de inventar 6,35 lei. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova şi 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 Urbanism, Amenajarea Teritoriului 
şi Patrimoniu, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractelor de 
asociere nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. NEWS OUTDOOR ROMÂNIA S.R.L. 

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

         Dl. Ştefârţă: 
         De fiecare dată când este vorba de nişte raporturi contractuale între noi şi 

deţinătorii de panouri publicitare, aduc aminte, îmi fac mea culpa, niciodată nu 
verifica dacă rugămintea mea este şi transcrisă în documente, aduc aminte ca în 
contractele respective să se prevadă ca în perioadele în care firmele respective nu 
au campanii publicitare, primăria să poată afişa gratuit pe ele, mesajele pe care le 
consideră necesare. Acelaşi lucru l-am spus de fiecare dată şi când a fost vorba 
despre televiziunile locale, să nu ne coste bani faptul că facem anunţuri pe 
televiziunile locale. Vă rog să confirmaţi dacă şi de data asta există o asemenea 
prevedere  înscrisă. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În momentul de faţă puteţi vedea la km 0 că îşi însuşesc acest articol din 

contract, el există, dar nu numai că există, şi-l însuşesc, sunt pe două-trei panouri 
dintre acestea prezentate, proiectele de care le-am început, pasajul subteran şi 
centrul multifuncţional, mai sunt şi în alte locaţii, dar numai la km 0 unde putem 
verifica foarte uşor, sunt două sau trei, aşa încât ele există în contract şi îşi şi 
produc efectele în acest moment.  

          D-ra Preşedintă: 
        Reţinând faptul că în contract sunt prevăzute aceste clauze, supun la vot 

proiectul. Cine este pentru?        
Art.1.  Se modifică obiectul contractelor de asociere nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003 

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWS 
OUTDOOR ROMÂNIA S.R.L., în sensul aprobării amplasamentelor 
pentru panouri publicitare, identificate conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile nr.2, 
4, 7 şi 8 din anexa la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Craiova 
nr.77/1997, poziţiile nr.13 şi 17 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.208/2003 şi poziţiile nr.3 şi 4 din actul adiţional 
nr.3/1998 la contractul de asociere nr.3/1997. 



  

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

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Proiectul are o completare pe 

care am prezentat-o în comisiile de specialitate în sensul că se mai adaugă un 
articol, potrivit raportului refăcut, prin care se completează şi o anexă a bunurilor 
proprietate publică a municipiului Craiova.    

          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 elementelor de identificare ale  bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Craiova, identificate conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.   Se aprobă darea în administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a 
terenului aferent rampei Valea Şarpelui, identificat conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului        
Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune,  a bunurilor identificate 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 . Se aprobă completarea  inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al municipiului Craiova, cu bunul identificat în anexa nr.4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 . Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.180/2011 referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova a bunului Şopron metalic, situat în Piaţa 
Dezrobirii, în vederea scoaterii din funcţiune, în sensul completării cu 
valoarea de inventar de 0, 01 lei. 

        Art.6. 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.7.  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.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 



  

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

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

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

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

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

 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al  municipiului Craiova, după cum urmează: 
a)se diminuează valoarea de inventar a bunului prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, de la 190960 lei, la 19096lei. 
b)se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
c)se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor car e 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, aflat e în 
administrarea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

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

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

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

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.353/2005 şi nr.220/2011. 



  

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

22. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate 
referitor la “Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul 
„Nicolae Romanescu” Craiova”. 

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

          Dl. Magla: 
          Am avut dreptate în ceea ce spuneam acum câteva luni, privind neconcordanţele 

ce pot să apară de la momentul când se aprobă nişte studii de fezabilitate, până în 
momentul în care trecem la executarea lor.  Cazul în speţă despre care discutăm 
astăzi, bifează un astfel de  arc de timp de 5 ani. Bineînţeles, mă aştept şi la replică, 
să ni se spună că acum cinci ani de zile l-aţi votat, dar sper să nu mai fie cazul, şi 
acum ce faceţi? N-am nimic împotrivă, cu punctul în sine însă, întrucât ştiţi foarte 
bine că şi această modificare este generată de apariţia unor noi acte normative, care 
modifică oarecum structura. Între timp în cei 5 ani de zile s-au mai întâmplat şi alte 
modificări legate şi de conjunctura de piaţă. Am solicitat o chestie pe care o 
consider logică şi de bun simţ, cu studiul şi cu ce se vrea la actualizarea lui, să mai 
mergem o dată la faţa locului, să ne dumirim exact dacă în continuare este fezabilă 
în acest fel, după care să trecem la votarea lui. În forma actuală, sunt nişte 
nedumeriri, nelămuriri, pe care eu, unul, personal, consider că nu le putem clarifica 
în două-trei minute de dezbateri, fie pro fie contra. Plus semnalul general de alarmă 
pe care îl trag din nou în privinţa a tot ceea ce înseamnă studii de fezabilitate, de la 
momentul când noi le aporbăm, până la momentul când le punem în operă. Să nu 
mai apară astfel de probleme generate ulteiror, să nu strângem iarăşi maculatură pe 
bani, generată de efectuarea unor studii de fezabilitate, urmate de rămânerea lor în 
bibliotecă. Dar punctual, revin aici, aş dori să facem o deplasare acolo cu 
documentele, ne uităm, ne edificăm şi luna viitoare putem să votăm în deplină 
cunoştinţă de cauză şi cu conştiinţa împăcată că este în regulă.  

          Dl. Marinescu Nicolae: 
        Ca şi în comisie,  împărtăşesc punctul de vedere al d-lui consilier Magla, privind 

efortul care trebuie făcut pentru a aduce cât mai aproape studiile de fezabilitate, de 
momentul de execuţie. Cât de aproape se poate, pentru că înseamnă, între altele, a 
avea resursele atât de limitate disponibile pentru punerea în operă a proiectelor care 
sunt aprobate şi nu îngroparea lor, cum spuneam, în mormane de hârtii. În comisie 
am discutat acest lucru şi mă simt dator să prezint punctul de vedere. Nu ştiu cine 
dintre noi nu ştie acest teatru de vară din Parcul Romanescu, încât trebuie să ne 
ducem cu autocarul să-l vizităm. Eu cred că îl ştim toţi. Este acolo de 60 de ani. 



  

Sigur că este degradat şi că nu mai corespunde standardelor actuale, de fapt 
problema ar fi aşa: ce facem, demolăm ce este acolo şi punem iarbă, sau îl aducem 
la nişte standarde corespunzătoare pentru că o bună parte din an acolo s-ar putea 
organiza manifestări culturale şi ar fi o ofertă pentru cei care vizitează parcul. Cine 
a citit raportul, a văzut că este vorba de un spaţiu în care ar fi aproape 1000 de 
locuri. Sigur că în 1947 nu s-au făcut wc-uri corespunzătoare şi nu erau prevederi 
pentru persoanele cu handicap şi că acum suntem şi noi ţară civilizată în Uniunea 
Europeană şi este nevoie de asemenea lucruri, plus că în parc există puţine 
asemenea locuri şi este nevoie şi de chestia asta. De aceea, opinia noastră în 
comisie a fost că având în vedere că sunt banii prevăzuţi pentru acest proiect, că 
este o creştere minimă de fapt, între ceea ce s-a propus prin studiul de fezabilitate 
şi actualizarea asta şi că din punctul de vedere al oportunităţii, nu are decât să facă 
bine acest teatru de vară vieţii spirituale a craiovenilor, noi am dat aviz favorabil în 
comisie şi cred în continuare, că nu este nevoie de această excursie în parc pentru 
că toată lumea ştie despre ce este vorba acolo. Eu propun ca proiectul să fie supus 
la vot.    

          Dl. Ştefârţă: 
          Am o întrebare să vă pun. Din documentele pe care le-am avut la dispoziţie în 

dosarul de şedinţă, nu am putut să mă lămuresc. Vreau să ştiu dacă pentru acest 
studiu de fezabilitate s-a obţinut  avizul de la Comisia de monumente istorice. De 
ce  spun asta? Pentru că dânşii au nişte rigori mai speciale şi de multe ori se opun 
sau au serioase obiecţii când este vorba de lucrări în apropierea, sau de data asa, 
suntem chiar în mijlocul unui monument istoric. Ar fi bine de ştiut dacă avem acest 
aviz, pentru că în studiul de fezabilitate se vine cu o soluţie tehnică, mie mi-a 
plăcut soluţia tehnică, mi se pare o soluţie îndrăzneaţă, deci eu personal nu am nici 
o obiecţiune de făcut, însă ştiu cum judecă dânşii şi de multe ori pun frână sau 
împiedică ducerea până la capăt a unui asemenea proiect. 

          D-na Secretar: 
          La documentaţia iniţială de studiu de fezabilitate care înseamnă lucrările 

efective, tehnice, există toată documentaţia, inclusiv avizul comisiei de 
monumente. Noi suntem la stadiul reactualizare, cu punctele din expertiză.  

          D-ra Preşedintă: 
          Prin această reactualizare practic se dublează valoarea faţă de cea iniţială. Nu 

reiese explicit de ce s-a ajuns la această sumă pentru că numai reactualizarea din 
punct de vedere tehnic nu ducea la această sumă. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Aş vrea să dau o explicaţie tehnică, apoi o să cer şi eu nişte explicaţii că se fac 

nişte afirmaţii pe care trebuie să le lămurim în cifre, nu în poveşti. Via a vis de ceea 
ce a spus dl. Consilier Magla, aşa este, legislaţia s-a modificat şi nu numai partea 
economică de modificare a TVA-ului, de modificare a eventualilor indicatori, ci şi 
în ceea ce priveşte partea tehnică efectivă. Dacă până în 2008 când s-a votat acest 
studiu de fezabilitate, nu era obligativitate a unei expertize tehnice, acum există şi 
pentru noi este un avantaj că există această obligativitate pentru că expertul a mers 
la faţa locului, a văzut eventualele neajunsuri care rezidă din acest termen lung din 



  

2008 până în 2011, de când s-a făcut studiul de fezabilitate, expertul a constatat 
toate aceste neajunsuri, le-a pus în pagină şi în felul acesta studiul de fezabilitate a 
fost refăcut conform noii legislaţii. Avem avantajul că un specialist a fost la faţa 
locului şi a văzut aceste lucruri şi a venit cu o soluţie tehnică.  Vis a vis de faptul că 
există sau nu aviz de la monumente istorice, am fost pus pe gânduri de această 
întrebare şi cu siguranţă vom milita pentru ca data viitoare să avem un arhitect în 
cadrul consiliului local, ca şi consilier local şi PDL va căuta un arhitect pentru a şti 
că atunci când se realizează un studiu de fezabilitate, înainte să fie adus în consiliul 
local, trebuie să aibă toate avizele. Acesta este de trei ani de zile, a avut avizele, are 
avizele, acum umblăm doar la reactualizare, aşa scrie aici. Cu siguranţă că d-ra 
Bianca Predescu are acelaşi material pe care îl avem noi toţi consilierii locali, iar 
dacă vrem să aflăm lămuriri, să întrebăm şi la comisie despre acest subiect. Am 
înţeles că este a treia oară când se pune această întrebare şi aş putea să-mi pun şi eu 
aceleaşi întrebări, care eu consider că sunt pertinente, ca cea a d-lui Tudor care a 
spus să nu cumva să intrăm în campanie electorală. Cu siguranţă că întrebările 
tehnice le puteţi pune la comisii şi primiţi răspunsurile în cunoştinţă de cauză, iar 
cu privire la ce a spus d-ra  Predescu : dedublare, aş vrea să ne citească cifrele de la 
studiul de fezabilitate vechi şi cel nou, pentru a compara craiovenii care este acea 
dublare. Repet, preţul din studiul de fezabilitate nu este preţul cu care se realizează 
construcţia ci este  cel care este dat de către constructor la licitaţie. Am văzut 
licitaţii care au scăzut şi cu 10%, şi cu 20%, şi cu 30% anul acesta la construcţii. 
Rugămintea este să ni se spună cifrele. Eu nu vreau să citesc nici o cifră că poate 
greşesc, dar o rog pe d-ra Bianca având în vedere că a spus că s-au dublat aceste 
sume. Singurul care s-a mărit este evident pentru toată lumea că este TVA, şi apoi 
nişte observaţii f ăcute de către expert, când a făcut această expertiză, pentru 
completare. 

          D-ra Preşedintă: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?                            

Art.1. Se aprobă reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Reabilitarea 
şi modernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” 
Craiova”,  având următorii indicatori tehnico – economici:  

 
a) Valoarea totală a investiţiei     (inclusiv TVA)                   4396,620 mii 

lei 
       din care construcţii+montaj (C+M )                                3455,863 mii lei  

b) Durata  de realizare                                                         12  luni 
c) Capacităţi:                                                                       878 locuri 

 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.49/2006 şi se revocă 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.72/2008 şi 
nr.350/2010. 

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



  

Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Ştefârţă). 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi Studiului de Fezabilitate referitor la “Extindere  Cimitir 
Ungureni”. 

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

         Dl. Viceprimar Dincă: 
         Am o critică la acest studiu de fezabilitate, dar am şi o soluţie. Pentru că studiile 

de fezabilitate sunt date de cei care le câştigă, eu consider că termenul este foarte 
mare pentru realizare şi o să discut cu colegii de la achiziţii, avem posibilitatea ca 
autoritate contractantă să scădem acest termen, deci să fiţi convinşi că atunci când 
se va scoate la licitaţie, o să scoatem cu un termen mult mai scăzut, având în 
vedere că este de o complexitate redusă.  

          D-ra Preşedintă: 
          Ideea este că oricum se va aduce la îndeplinire ceea ce se urmăreşte de trei ani. 

Supun la vot proiectul dehotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului de 

Fezabilitate pentru investiţia „Extindere Cimitir Ungureni”, după cum 
urmează:  
a) Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)    2.312,381 mii lei 

       din care construcţii+montaj (C+M )                          1.884,483 mii lei 
b) Durata de realizare                                                    8 luni 
c) Capacităţi: suprafaţă                                                 1,65 ha 
 ( 1 Euro = 4,1039 lei) 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea               
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.369/2009. 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.43/2011 referitoare la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, pentru anul 2011. 

D-na Secretar: 



  

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Pentru comisiile la care nu au 
fost aduse avizele DSV, ele sunt la dosar şi sunt multiplicate pentru toţi. 

         D-ra Preşedintă: 
         Am eu o întrebare către executiv şi anume dacă nu putea fi asigurată această 

realizare a actului de implementare a proiectelor prin aparatul deja existent cu 
redistribuirea acestuia astfel încât să nu mai fie necesară angajarea unui număr de 
10 persoane care, urmare condiţiilor în care se face angajarea, posturile sunt de 
natură contractuală şi nu funcţionari publici, deci nu este necesar avizul Autorităţii 
Naţionale cu privire la funcţionarii publici. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          În momentul de faţă vă pot spune că avem două proiecte de aproximativ 33 

milioane de euro în derulare şi alte 5 proiecte  de aproximativ 60 milioane de euro 
gata să le depunem. Am văzut dimensiunea şi limita acestor oameni, am relocat de 
la aproape toate direcţiile colegi de-ai noştri către Direcţia de Programe şi Proiecte. 
După cum vedeţi, astăzi, aici, am regândit chiar Direcţia de Programe şi proiecte 
dacă o comparaţi cu organigrama de acum trei luni de zile, este regândită. Dacă vă 
uitaţi la organigrama de acum trei luni de zile, vedeţi că sunt şi mai mulţi oameni 
decât acum trei luni de zile, oameni care muncesc de câteva luni bune acolo. 
Problema se pune dacă peste 3-4 luni vom mai putea face faţă sau nu. Limita s-a 
văzut pentru că sunt proiecte complexe cu bani foarte mulţi, cu responsabilitate 
foarte mare, cu obligaţii foarte mari din partea celor care lucrează la aceste 
programe şi proiecte, iar asta presupune şi un bun management din partea primăriei 
şi a consiliului local pentru că aduci oameni care să împingă înainte aceste proiecte 
şi practic, aduci bani în Craiova. Cele 10 posturi sunt pe perioada cât se derulează 
aceste proiecte şi cred că este un lucru extraordinar pentru că putem să susţinem 
aceste proiecte nu numai cu bani, ci şi cu oameni. Noi ne pregătim pentru fiecare 
etapă în parte şi nu trebuie să ne pregătim după ce se produce evenimentul. În 
momentul de faţă creăm 10 locuri de muncă tocmai pentru a administra bani 
europeni şi pentru a aduce aceşti bani europeni în Craiova. Am adus oameni şi de 
la Direcţia economică, şi de la Patrimoniu, şi de la Servicii Publice, sunt deja acolo 
şi lucrează, dar volumul este din ce în ce mai mare, atribuţiile sunt din ce în ce mai 
multe, responsabilităţile, de asemenea, iar faptul că legea ne-a permis ca atunci 
când avem proiecte europene în derulare, să angajăm aceşti oameni, nu cred că nu 
trebuie să beneficiem de ea. Eu acum şapte luni de zile când am refăcut 
organigrama datorită situaţiilor financiare, ANFP ne-a dat 10 posturi. Nu le-am pus 
în organigramă pentru că nu era încă nevoie de ele. În momentul de faţă este 
nevoie de ele, avem deja dus procesul până la capăt cu redistribuirea oamenilor 
buni şi foarte buni din această instituţie către Direcţia de Programe şi Proiecte. Am 
regândit această direcţie pentru a fi mult mai suplă şi mult mai eficientă. Astăzi, 
aici, votăm acest lucru şi avem nevoie de încă 10 oameni calificaţi. 

          D-ra Preşedintă: 
          Cu privire la contract, natura raporturilor este contractuală şi contractul este pe 

perioadă determinată sau nedeterminată?  
          Dl. Viceprimar Dincă: 



  

          Am răspuns la această întrebare.    
          D-ra Preşedintă: 
          Înţeleg că pe perioadă determinată şi atunci trebuie modificat raportul în mod 

corespunzător. 
          Dl. Boboc: 
          Eu am o propunere. Studiind structura organizaţională, se pare că managementul 

calităţi, fiind un compartiment important care stabileşte procedurile, urmăreşte 
procesele, nu cred că este bine încadrat la Direcţia Relaţii Publice. El trebuie să fie 
subordonat primarului direct pentru că în toate structurile organizaţionale având în 
vedere importanţa calităţii în viaţa organizaţională şi la noi este vorba de calitatea 
serviciilor, cred că mai bine ar fi dacă ar trece în subordinea primarului. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
          Este o propunere pertinentă. De-a lungul celor trei ani cât m-am aplecat şi eu 

asupra acestor probleme legate de organigramă, am constatat că cei care fac auditul 
şi ne acordă acest sistem de managemt al calităţii, au îmbrăţişat acest punct de 
vedere. Aşa este,  în lumea modernă acest sistem de managemt al calităţii este în 
directa subordonare a primarului. Într-o formă sau alta în momentul de faţă este, 
pentru că directoarea de la relaţii publice este în subordinea mea directă şi este 
responsabilă de acest sistem de management al calităţii, deci din punct de vedere al 
efectelor directe suntem aşa cum trebuie, iar în discuţiile purtate cu firma de audit, 
au spus că nu este nici un fel de problemă, datorită faptului că directorul de la 
relaţii publice este şi direct subordonat primarului. 

          D-ra Preşedintă: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2011, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2011, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Predescu, Lupulescu).  
 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.70/2011 referitoare la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondui Locativ Craiova, pentru anul 2011. 

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

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



  

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.70/2011, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2011 referitoare la stabilirea criteriilor de 
evaluare a veniturilor potenţiale care se iau în calcul la stabilirea 
ajutorului social şi alocaţiei de susţinere a familiei, 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.1.  Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.3 din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2011, după cum urmează: 
- pct.A – „bunuri mobile necesare într-o gospodărie”, se va completa cu 

poz.9, care va avea următorul conţinut: 
„mijloace de transport cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani: 
autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fărăr 
remorcă, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, 
microbuze, motociclete, motorete şi scutere şi altele asemenea” – 3800 
lei; 

- pct.D, se va completa cu alin.6, care va avea următorul conţinut: 
„venituri suplimentare sunt considerate sumele obţinute din utilizarea 
mijloacelor de transport pentru activităţi cu caracter comercial, venituri 
ce vor fi evaluate la suma de 50 lei/persoană/lună, dar nu mai mult de 
150 lei/familie/lună”.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială 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 modificarea temeiului legal al Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoa re la aprobarea 



  

inventarului bunurilor care alc ătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova. 

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

          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă modificarea prin completare a temeiului legal al hotărârilor 

Consiliului Local al Municipiului Craiova privind inventarierea terenurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, nr. 522/2007,  nr. 
223/2008, nr. 55/2008,  nr. 180/2008, nr. 323/2008, nr. 183/2009, nr. 
347/2009, nr. 378/2009, nr. 440/2009,  nr. 480/2009,  nr. 524/2009, nr. 
525/2009, nr. 35/2010, nr. 43/2010 nr. 44/2010, nr. 78/2010, nr. 84 /2010, 
nr. 140/2010, nr. 168/2010, nr. 196/2010, nr. 226/2010, nr. 278/2010, nr. 
319/2010, nr. 373/2010, nr. 417/2010, nr. 455/2010, nr. 13/2011, nr. 
97/2011, nr. 143/2011, nr. 181/2011 şi nr. 218/2011, cu prevederile art. 36 
alin.1 din Legea  nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar, modificată şi 
completată. 

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. 
 
 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hot ărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2011 referitoare la scoaterea la licitaţie, în 
vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia galantar de produse lactate, 
care aparţine domeniului public  al municipiului Craiova, situat în 
clădirea de produse lactate  din Piaţa Brazda lui Novac. 

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 Caietului de sarcini referitor la scoaterea la licitaţie, 

în vederea închirierii unui spaţiu comercial care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în Piaţa Brazda lui Novac, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2011, în sensul 
completării cu categoria „producător agricol individual”. 

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



  

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, 
precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii.  

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. O modificare la capitolul 7 art. 

17, cu introducerea literelor i, j, k, l.   
          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 Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 

pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii , după 
cum urmează:  

-  la Capitolul II, art. 4 , alin. 1 se completează cu lit. k , care va avea 
următorul conţinut: 
„ocuparea abuzivă a spaţiilor situate în blocurile de locuinţe, ce constituie 
proprietate comună indiviză sau folosirea acestora în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost prevăzute”; 
- la Capitolul II, art. 4, alin. 2  se modifică lit. f , care va avea următorul 
conţinut: 
„montarea suporţilor de uscat rufe în afara balcoanelor sau pe domeniul 
public al municipiului Craiova”; 
- la Capitolul II, art. 4, alin. 2  se completează cu lit. i, care va avea 
următorul conţinut: 
„aruncarea oricăror obiecte de la ferestrele sau balcoanele apartamentelor”; 
- la Capitolul IV, art. 8  se modifică lit. e, care va avea următorul conţinut: 
„ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii, panouri, rulote, 
containere, mărfuri sau materiale fără autorizare şi fără achitarea taxelor 
legale”; 
- la Capitolul IV, art. 8  se modifică lit. j , care va avea următorul conţinut: 
„scăldatul şi spălatul în fântânile arteziene, cişmele şi lacuri amenajate, 
pescuitul în lacurile aflate pe domeniul public (parcuri şi grădini publice), 
precum şi utilizarea suprafeţei îngheţate a lacurilor amenajate”; 
- Capitolul VI, art. 11  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 
economici şi cetăţenii au obligaţia să respecte normele privind condiţiile de 
acces şi de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare”. 
- Capitulul VI, art. 12, lit. a  se modifică şi va avea următorul conţinut: 



  

„Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale, a ramelor cu capac şi a 
grătarelor gurilor de scurgere”; 
- la Capitolul VI, art. 13, lit. d, e şi f  se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
„d. Deterioarea sau distrugerea elementelor reţelelor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare, dacă nu întrunesc elementele constitutive ale unei 
infracţiuni;” 
„e. Deteriorarea racordurilor, robinetelor, branşamentelor la instalaţiile de 
distribuire a apei şi a reţelei publice de canalizare, dacă nu întruneşte 
elementele constitutive ale unei infracţiuni”; 
„f. Achizi ţionarea în scopul reciclării de capace, rame metalice, grătare sau 
fragmente ale acestora provenite de la reţelele publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare, de la persoane fizice sau juridice, altele decât deţinătorii de 
drept”. 
-  la Capitolul VI, art. 15, lit. a  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Manevrarea neautorizată a vanelor şi robinetelor din căminele de manevră 
ale reţelelor publice de alimentare cu apă”. 
-  la Capitolul VII, art. 17  se completează cu lit. f, g, h, i, j, k şi l care va 
avea următorul conţinut: 
„f. Nerespectarea zonelor de protecţie şi siguranţă pentru punctele, centralele 
şi reţelele termice, prin amplasarea parcărilor, platformelor de gunoi şi a 
altor construcţii la o distanţă care periclitează buna funcţionare şi integritatea 
obiectivelor de producere şi distribuţie a energiei termice, precum şi 
posibilitatea de a interveni pentru executarea lucrărilor de revizii şi 
reparaţii”; 
„g. Nerespectarea distanţelor minime, conform normelor în vigoare la 
subtraversarea reţelelor termice de alte reţele de utilităţi”; 
„h. Refuzul locatarilor să permită accesul personalului autorizat 
(reprezentanţii asociaţiei de proprietari şi personalul firmelor prestatoare de 
servicii) la instalaţiile interioare de încălzire din incinta apartamentelor, în 
vederea inventarierii/verificării lor” 
„i. Refuzul punerii la dispoziţia organelor de control a documentelor 
solicitate, în  vederea verificării repartizării costurilor energiei termice în 
condominiu” 
„j. Neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesul verbal încheiat 
în urma controlului privind repartizarea costurilor energiei termice în 
condominiu” 
„k. Repartizarea costurilor energiei termice fără respectarea legislaţiei în 
vigoare, după data de 01.10.2011” 
„l. Neimpunerea cheltuielilor de întreţinere aferente spaţiilor comune şi 
individuale pentru persoanele ale căror apartamente sunt deconectate de la 
sistemul centralizat de încălzire, conform calculelor efectuate cu respectarea 
legislaţiei în vigoare (Ordinul ANRSC nr.343/2010 şi art.12 din Ordinul 
ANRSC nr.483/2008)” 



  

- la Capitolul IX, art. 22,  se modifică lit. d , şi va avea următorul conţinut: 
„oprirea şi staţionarea vehiculelor de transport călători, cu masa totală mai 
mare de 3,5 to pe domeniul public al municipiului Craiova, în alte locuri 
decât cele special amenajate în acest scop”; 
-  la Capitolul IX, art. 26, lit a  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Nerespectarea obligaţiei conducătorilor auto sau a vatmanilor de pe 
mijloacele de transport în comun de a avea o ţinută decentă, de a avea un 
comportament civilizat şi de a purta la vedere ecusonul sau legitimaţia de 
serviciu.” 
-  la Capitolul X, art. 29 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 - 
1.500 lei pentru persoane fizice accesul şi deplasarea în municipiul Craiova 
cu vehicule cu tracţiune animală, cu animale de povară, de tracţiune sau de 
călărie, precum şi cu animale izolate sau în turmă; 
-  la Capitolul X, art. 30, alin. 1 se modifică şi se completează cu lit. j, k, l, 
m, şi va avea următorul conţinut: 
„ (1)  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională 
cuprinsă între:  
1.000 – 2.000 lei pentru persoane fizice  
2.000 – 2.500 lei pentru persoane juridice 
a) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi, squaruri, alveole, 
insule de dirijare, precum şi în staţiile taxi, semnalizate şi marcate 
corespunzător; 
b) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate 
pentru diferite activităţi sau pentru persoanele cu dizabilităţi, marcate şi 
semnalizate corespunzător; 
c)  parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, 
dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea 
necorespunzătoare a şanţurilor; 
d) staţionarea autovehiculelor în pieţe ori în zona pieţelor agroalimentare, în 
scop de depozitare a mărfurilor, în alte locuri decât cele amenajate în acest 
sens; 
e) rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniu public fără 
aprobarea Consiliului Local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, 
marcaje sau dispozitive decât cele legale sau folosirea de personal în acest 
scop (personal propriu sau firme de pază); 
f) executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate; 
g) organizarea de curse neautorizate cu autovehicule, motociclete sau 
vehicule cu tracţiune animală; 
h) mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu 
denumirea străzilor, fără autorizare legală, detaşarea lor sau împiedicarea 
prin orice mijloace a vizibilităţii acestora; 



  

i) circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, 
motociclete pe trotuare, în parcuri, zone de agrement, pieţe, cu excepţia 
spaţiilor special amenajate în acest scop; 
j) circulaţia autovehiculelor pe trotuare; 
k) parcarea autovehiculelor în parcările aflate pe domeniul public, cu 
nerespectarea semnificaţiei marcajelor şi a spaţiilor special amenajate; 
l) oprirea şi staţionarea autovehiculelor cu o masă totală mai mare de 3,5 to 
pe domeniul public al municipiului Craiova; 
m) blocarea căilor de acces în sediile instituţiilor publice, a instituţiilor de 
învăţământ şi în spaţiile aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor, 
precum şi blocarea aleilor de acces către societăţile comerciale, blocuri de 
locuinţe, proprietăţi private, prin oprirea sau staţionarea vehiculelor”. 
-  la Capitolul X, art. 30, alin. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„(2) Prin dispoziţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei Locale, în cazul faptelor 
menţionate la literele a, b, m şi k, odată cu constatarea contravenţiei se poate 
dispune măsura de ridicare a autovehiculelor şi depozitarea acestora în locuri 
special amenajate, contravaloarea cheltuielilor pentru ridicare, transport şi 
depozitare fiind suportată de către proprietarul/deţinătorul/utilizatorul 
autovehiculelor respective.” 
-  la Capitolul XI, art. 33  se completezaă cu lit. n , şi va avea următorul 
conţinut: 
„Împiedicarea realizării operaţiilor de spălare, stropire sau măturare a căilor 
publice”. 

- la Capitolul XVI, art. 53  se modifică, şi va avea următorul conţinut: 
„Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către: 
a. Primar şi împuterniciţii acestuia 
b. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova”. 
- la Capitolul XVI, art. 54  se modifică, şi va avea următorul conţinut: 
„Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii sau, după caz, a comunicării procesului verbal, jumătate din 
minimul amenzii prevăzută în prezentul regulament pentru contravenţia 
săvârşită”. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009. 

Art.3.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 23 voturi pentru 
şi 1 abţinere (Tudor).  

  
 
D-ra Preşedintă: 
Reluăm punctul 16, pe care nu l-am votat pentru a studia actele. 



  

      Eu am observat actul. În raport de schiţa depusă, consider că amplasamentul 
terenului propus spre schimb afectează o suprafaţă mare din perimetrul pieţei şi voi 
vota în consecinţă. 

          Dl. Ştefârţă: 
          Vreau să se mai precizeze încă o dată dacă se ştie cu certitudine cine este 

proprietar  de drept pe acest teren, în sensul că există documente, acte de 
proprietate, nu ridicări topo. 

          Dl. Viceprimar Dincă: 
         Există hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, extras de carte funciară, 

documentaţie cadastrală avizată de Oficiul de cadastru. Acestea sunt documentele 
de care facem vorbire.  

          D-ra Preşedintă: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?      

Art.1. Se aprobă preluarea, din administrarea S.C. Pieţei şi Târguri Craiova S.R.L., 
în proprietatea publică a municipiului Craiova, a terenului în suprafaţă de 
794 mp, cu nr. cadastral 23066, înscris în cartea funciară nr.61838, 
identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă dezmembrarea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, 
în două loturi de proprietate,  după cum urmează: 

- lotul 1 de teren, în suprafaţă de 354 mp; 
- lotul 2 de teren, în suprafaţă de 440 mp. 

Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a terenului în suprafaţă de 354 mp (lotul 1), situat în str. Pieţii, 
nr.2, identificat conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă schimbul având ca obiect terenul intravilan, proprietate privată a 
numiţilor Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina, în 
suprafaţă de 453 mp, cu nr. cadastral 203328, înscris în cartea funciară 
nr.202513, situat în str.Caracal, nr.35 B,  identificat conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi terenul în suprafaţă de 
354 mp.(lotul 1), aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.Pieţii, nr.2, nr.cadastral 23066. 

Art.5.  Evaluarea terenurilor care fac obiectul schimbului prevăzut la art.3, se face 
prin raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de 
către Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina. 

Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de schimb  şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului 
public, în vederea autentificării şi a îndeplinirii procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 



  

Art.8 . Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova şi nr.82/2006 referitoare la darea în administrarea 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unor bunuri care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova. 

             Art.9. 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.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului şi Patrimoniu, Direcţia Juridică,  S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., Predescu Anastasie-Ecaterin şi Wells Adela Valentina vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru 
şi 4 abţineri (Tudor, Predescu, Lupulescu, Boboc).  
 

   
30. Întreb ări şi interpelări. 

     Dl. Nedelescu: 
     Am şi eu câteva interpelări de făcut executivului la care solicit răspunsul scris. 
În primul rând aş vrea o informare în ceea ce priveşte stadionul Ion Oblemenco şi 
tot în acest răspuns vreau şi poziţia executivului şi sper din tot sufletul ca poziţia 
executivului să fie de aşa natură încât să găsim înţelegerea necesară pentru ca 
echipa de Liga a II-a Universitatea Craiova, echipa noastră de suflet, să poată juca  
pe stadionul Ion Oblemenco.  
     Str. Răchitei şi Fragilor din cart. Craioviţa Veche, sunt străzi care, vă spun 
sincer, sunt impracticabile. Nu se poate intra pe ele absolut deloc. Canalizarea s-a 
terminat pe aceste străzi şi am rugămintea să intervină la amenajarea acestor străzi 
şi a se face practicabile. Oamenii nu cer altceva decât ca aceste străzi să fie cât de 
cât practicabile şi să se poată intra cu maşinile pe ele. 
     Ultima solicitare  pe care o am, vreau să se întreprindă toate măsurile necesare 
pentru înlăturarea unui punct negru, dacă vreţi, aşa  cum îi spuneam noi. Este vorba 
despre gunoiul care se depozitează în colţul bisericii din spatele fostului TCIF, în 
zona centrală. Eu am trecut chiar astăzi pe acolo şi este un focar de infecţie. La 
temperaturi foarte ridicate putem să avem surprize. Rugămintea mea este să 
intervenim şi să salubrizăm acea zonă şi să întreprindem măsurile necesare pentru 
a nu se mai depozita gunoi în acea zonă.  
     Dl. Albăstroiu: 
     Am câteva puncte de vedere pe care vreau să vi le comunic. Aseară am fost la 
şedinţa „Fii vocea cartierului tău” din Rovine şi m-au rugat cetăţenii să-i însoţtesc 
pe str. N. Iorga să-mi arate o stare de fapt care mi s-a părut şi mie o scăpare a celor 
de la urbanism.  Blocurile situate cu spatele către str. N. Iorga, faţa este înspre o 



  

stradă fără nume. Blocurile B cu spatele situat spre str. Milcov, au ieşirea spre A-
uri. Este o stradă care practic nu are nume. Oamenii spuneau că vor să o 
reabiliteze, să facă parcări, să facă trotuare şi nu ştiu ce stradă să scrie. Au fost în 
audienţă la diverşi consilieri şi nu ştiu ce să spună. Am fost acolo, într-adevăr, se 
intră pe str, aceasta, se putea face şi o ieşire pe la vechea cofetărie Narcisa, în 
Rovine, unde avea Vinalcool magazin, şi oamenii vor să rezolvăm această 
problemă ca să ştie. Este o doleanţă pe care vor să le-o îndeplinim. 
         La sensul giratoriu de la Romaneşti, este un colţişor, un triunghi de zonă 
verde, care, din câte ştiu eu, este domeniu public, şi care este plin de gunoi. Eu zic 
că ar trebui desfiinţat şi mărit puţin sensul giratoriu pentru că se circulă cu tiruri, 
autovehicule de gabarit depăşit  şi se încurcă circulaţia acolo. 
     La Frigorifer, pe str. Gârleşti, unde este spălătoria aceea lângă calea ferată,  
există un colţ unde locatarii din zonă depun gunoiul, chiar dejecţii de la animale, că 
deţin animale în curte şi este un aspect foarte neplăcut. Într-adevăr dl. Ciobanu 
ridică din când în când  gunoiul de acolo, dar eu cred că acel colţişor să-l 
amenajăm eventual ca spaţiu verde, pentru a nu mai arunca mizeria, că este chiar la 
stradă, şi nu mi se pare ceva corect.    
     În urmă cu ceva timp, dacă nu mă înşel, în decembrie, am rugat executivul să 
ajutăm o congregaţie care se numeşte Cassa della Speranza  din Romaneşti, cu un 
ajutor social, pentru că dumnealor fac un act de caritate şi de învăţământ pentru 
copiii romilor din zonă. Mi s-a promis că vor fi ajutaţi, nu s-a făcut nimic în 
momentul de faţă. Dacă se poate să-i ajutăm cât de cât din ajutoarele sociale care 
se primesc din fondurile europene.    
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la ceea ce aţi constatat la „Fii vocea cartierului tău”, dl. Viceprimar 
Sas a fost acolo şi a consemnat toate aceste lucruri, se va ocupa de aceste aspecte. 
     Cu privire la sensul giratoriu de la Romaneşti, cei care vin dinspre Calafat pot 
să facă dreapta înainte să intre în sens, iar cu scuarul respectiv suntem încă în 
discuţii cu privire la proprietatea în parte a acelui scuar. Când se va lămuri, o să 
luăm şi o decizie în acest sens.   
     La Frigorifer, pe Gârleşti, cred că trebuia să începeţi prin a spune că cei care 
aruncă gunoaiele să fie sancţionaţi. Cu siguranţă o să facem curăţenie, va fi un duel 
al surzilor, noi ridicăm gunoaiele şi ei le depozitează acolo. Mai sunt şi alte locuri 
în situaţia aceasta. Am constatat că acum o lună şi jumătate, am făcut curăţenie pe 
str. Bucovăţ, aproape de Parcul Tineretului, apoi cetăţenii de acolo au venit 
revoltaţi să ne întrebe de ce nu ridicăm gunoiul. Am întrebat dacă au făcut vreo 
sesizare cu privire la persoanele care aruncă gunoiul şi au spus că nu-i interesează 
cine aruncă gunoiul.   
     Cu privire la Cassa della Speranza, cred că am făcut vreo două vizite anul trecut 
acolo. Într-adevăr, sunt nişte bătrâni care trebuiesc ajutaţi, este un ordin catolic 
care susţine această casă,  sunt nişte măicuţe extraordinare acolo. În măsura în care 
vom avea posibilitatea, vom da, dar nu sub forma ajutorului social pentru că nu 
există posibilităţi legale. La ultima şi la penultima şedinţă de consiliu, aţi votat 
condiţiile pentru ajutorul social şi nu se încadrează în nici una dintre ele.  



  

     Dl. Ştefârţă: 
     Voi fi foarte scurt, revin a n-a oară şi vreau să vă spun că nu voi rata nici o 
şedinţă în care să nu vă aduc aminte acest aspect, până când ne încheiem mandatul 
şi eu şi dvs., în afară de cazul în care, în final, la un moment dat, îi veţi da curs, în 
sensul că veţi rezolva această problemă. Este vorba de trasarea şi realizarea 
drumurilor în cart. Veterani, şi repararea drumurilor de macadam, de pământ, din 
cart. Făcăi. Până la urmă cred că o să vă mili ţi de locuitorii din acea zonă şi o să 
faceţi ce trebuia făcut de mulţi ani de zile.   
     În primăvară am atras atenţia, nu eraţi dvs. în şedinţă, nu aţi participat la şedinţa 
respectivă, despre plombele făcute pe anumite artere importante, cu bolovani de 
râu. Vreau să vă spun că în momentul acela am apreciat chiar pozitiv  gestul pe 
care l-aţi făcut. Am zis că se vede grija edilului lipsit de mijloace tehnice în 
momentul respectiv, pentru a rezolva problema. Eu zic că au trecut destul de multe 
luni, ar fi cazul să scoatem bolovanii din respectivele plombe şi să facem plombele 
cu material asfaltic, aşa cum ar fi trebuit făcute. În momentul acela nu exista 
posibilitatea. Am înţeles lucrul acesta. 
     A treia problemă despre care vreau să vorbesc, este situaţia de la Spitalul nr. 2. 
Faptul că respectiva unitate este pusă în situaţia să ia câteva zile de  concedii fără 
plată numai ca să poată să se încadreze în sumele alocate pentru salarii, mi se pare 
un lucru fără precedent. Este o lipsă de manageriat din partea conducerii 
respectivului spital în privinţa eficienţei lui, sub orice critică. Nu este posibil, 
pentru că noi, primăria, mai avem şi alte unităţi sanitare în subordine. Nicăieri nu 
se întâmplă lucrul ăsta. Eu nu cred că în situaţia asta, noi primăria, avem vreo vină, 
însă managerul respectiv precis ar trebui să mai facă ceva, să mai afle cum se poate 
face.  Dacă nu, eu vă sugerez un lucru, dl. Viceprimar, lăsaţi-i pe oamenii aceia să-
şi aleagă un conducător de unitate, că poate o şti acela mai bine cum să iasă această 
unitate din marasmul în care a intrat. Paradoxul este următorul că în momentul în 
care se iau aceste zile de concediu fără plată, respectivii medici nu încheie acte 
medicale care nu se raportează la casa de Sănătate şi care luna viitoare vor primi şi 
mai puţini bani. Este un cerc vicios, adică nu rezolvăm nimic cu câteva zile luate. 
Faceţi ceva în sensul acesta, aşa cum în alte lucruri v-aţi descurcat în condiţii 
onorabile, eu cred că aţi putea să o faceţi şi aici. Încercaţi. Vă mulţumesc. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la trasarea străzilor, nu cred că este răspunsul corect să mă milesc. Eu 
vreau să fac toate străzile din Craiova. Dacă am avea, şi nu exagerez, 50 milioane 
de euro şi i-am investi anul acesta, cu siguranţă că vor rămâne străzi de macadam 
care nu sunt făcute pentru că bugetul pentru străzi a fost în anii trecuţi undeva la 
maxim 6 – 7 milioane de euro. Datorită deficitului bugetar pentru că ştim că a fost 
an de criză şi venituri mai mici, nici aceia n-au putut fi realizaţi şi în 2010 a trebuit 
să plătim şi ceea ce a venit din urmă, la fiecare deficit bugetar. Putem vorbi pentru 
anul 2012 de mult mai multe străzi făcute. După cum ştiţi, prin Catargiu, prin 
Bariera Vâlcii, prin Romaneşti, au început pietruirea străzilor, fie cu bolovani de 
râu, fie cu pavele, fie balastare, va continua acest lucru, veţi vedea că după 1 iulie, 



  

vă voi propune  să continuăm această activitate, dar, din păcate, cu resurse mici 
faţă de nevoile pe care le avem. 
     Cu privire la asfaltările acolo unde sunt bolovani de râu, aţi constatat că ne-am 
axat sau ne-am concentrat în zona apropiată km 0 pentru reabilitarea străzilor, 
tocmai în ideea de-a fluidiza traficul aici la km 0 unde este închis: str. Ştefan cel 
Mare, George Bibescu. Imediat o să mergem în zonele în care sunt aceste pietre de 
râu.  
     Legat de Spitalul 2, în principiu sunt de acord cu dvs., vă mulţumesc că vreţi să 
avem o soluţie comună, la următoarea şedinţă de consiliu vă voi propune una, dar 
în acelaşi timp vreau să vă aduc aminte câteva lucruri. Acum doi ani de zile 
autorităţile locale au fost în situaţia aceasta ca  oamenii din cadrul autorităţilor 
locale să lucreze patru zile pe săptămână. A fost o măsură de moment, apoi a venit 
restructurarea din punct de vedere al veniturilor şi din punct de vedere al numărului 
de personal. O să vă dau două exemple de ce este situaţia asta la Spitalul nr. 2 şi nu 
la celelalte două, 3 şi 4. Este singurul spital municipal din România unde sunt trei 
clinici de medicină internă. Pe ceea ce înseamnă suprastructură, pe ceea ce 
înseamnă parte de organigramă, o să vă fac o propunere extrem de fundamentată. 
Cel care este director, sau, dacă vreţi, echipa din momentul de faţă este numită de 
aproximativ o lună şi jumătate. A elaborat un proiect, vine cu o propunere, iar la 
următoarea şedinţă o să  o dezbatem. Cu siguranţă că vor fi voci pro şi contra, dar  
acel proiect ne permite ca ulterior, medicii şi asistentele să nu mai lucreze patru 
zile ci cinci zile pe săptămână, aşa cum este normal, să bifeze ceea ce înseamnă 
contractul cu  Casa de Asigurări de Sănătate şi să primească banii pe toate cele 
cinci zile, dar în forma actuală nu are nici o şansă şi am făcut acest studiu, îl avem, 
luna viitoare vi-l vom pune pe masă pentru că regulile financiare  sunt extrem de 
stricte nu numai în raportul cu Casa de Asigurări de Sănătate, ci în raportul cu 
Ministerul Finanţelor şi cu ordonatorul principal de credite, primăria şi consiliul 
local, pentru că se stabileşte la nivelul fiecărui an, un plafon de salarii peste care nu 
poţi să treci. O altă regulă privind acest plafon de salarii, este făcută de casa de 
Asigurări de Sănătate în care se spune că din toate încasările pe care le ai, plafonul 
tău de salarii nu poate fi mai mare de 70%. De multe ori nici măcar plafonul de 
70% nu poate să-l atingă pentru că plafonul la nivelul autorităţii publice care 
include şi spitalele, poate fi mai mic de 70% şi atunci trebuie să fim realişti şi să 
găsim această soluţie, s-o punem pe masă şi vă spun că în următoarele 5-6 luni de 
zile alta va fi soarta acestui spital. 
     Dl. Tudor : 
     O să fiu foarte scurt şi o să solicit şi răspuns în scris. Ştim cu toţii, am observat 
în ultima perioadă că s-a creat o dezbatere la nivel naţional cu privire la Ordonanţa 
Guvernului Boc prin care o să elimine subvenţia la energia termică. Am văzut că în 
şedinţa de guvern s-a hotărât şi s-a amânat pentru luna august. În acest sens, vă 
întreb pe dvs.  cu ce soluţii vine executivul sau dacă are o strategie în perioada 
următoare pe care s-a implementeze aici la nivel local, doi – stadiul pregătirilor 
pentru sezonul rece, şi trei: care este situaţia economico-financiară a Regiei de 
Termoficare Craiova actualizată. 



  

     Dl. Mincu: 
     Vă felicit public cu această ocazie pentru finalizarea contractului „reabilitarea şi 
modernizarea staţiei de epurare a municipiului Craiova”.  Vă spun sincer, am fost 
la inaugurare şi la un moment aveam senzaţia ca atunci când eram elev şi am 
vizitat pentru prima dată Barajul de la Porţile de Fier I. Este o lucrare de mare 
amploare şi trebuie remarcată şi implicarea dvs. în acest proiect. 
     Odată cu terminarea acestui proiect, dl. Viceprimar, cred că aveţi mai mult timp 
şi vă rog să vă implicaţi şi să mai înfiinţaţi o staţie de epurare şi să aveţi puţină 
răbdare şi să vă spun de ce. Nu o spun cu iz electoral, ci sentimental. Acum vorbim 
de fondul problemei, nu de anumite proceduri şi decizii care sunt legate de 
instanţele sportive sau civile pe care le vom afla la momentul potrivit. Staţia de 
epurare să fie formată în jurul echipei de fotbal Universitatea Craiova, cu multe 
scaune, dacă nu sunt scaune, vom sta şi în picioare, şi aici fac referire la consilierii 
municipali, cărora ne pasă în legătură cu evoluţia echipei de fotbal. Eu propun să 
facem o dezbatere publică şi să ştim şi noi ce se doreşte cu  viitorul apropiat al 
echipei de fotbal. Eu consider că este mult combustibil de sentimentalism cu 
această echipă de fotbal, în sufletul tuturor consilierilor, în sufletul craiovenilor. De 
asta vă rog mult, şi repet, nu o spun cu iz electoral, să vă implicaţi în această 
acţiune. Nu ştiu cum, dacă vrem găsim soluţii, dacă nu vrem găsim motive, lucru 
pe care l-am mai spus.     
     Acum am să revin la anumite probleme de interes public local, în urma 
audienţelor. Este vorba de d-na Bozgan Elena, str. Bălteni nr. 41, dânsa a fost 
evacuată din domiciliul Bâlteni nr. 41 şi nu mai beneficiază de ajutor social. Este 
vorba de suma de 140 lei. Intervenţiile sunt făcută în audienţă de către cetăţeni ai 
Craiovei şi de veşnicii tineri ai noştri de 70-80 de ani, care sunt alături în spate. 
     O altă intervenţie, este vorba de ţevile de metal care se înlocuiesc pe şantierul 
de pe Calea Bucureşti, care dânşii, cu un spirit de observaţie mult mai evoluat 
decât al nostru,  spun că sunt încărcate de anumite persoane necunoscute. 
     O altă problemă se referă la taxa de gunoi, sunt persoane care nu plătesc şi aici 
dânşii solicitau o verificare dacă se plăteşte această taxă de gunoi. Este vorba de 
str. Obedeanu.  
     O altă problemă se referă la Piaţa centrală. Ţăranii care vin în piaţă la ora 6 
dimineaţa, nu sunt lăsaţi să-şi facă treaba aşa cum ar trebui, de persoane 
intermediare, şi aici spuneau dânşii că ar fi de etnie romă, care îi ameninţă şi le ia 
marfa şi o redistribuie. 
     O altă problemă se referă la denivelări, acei suporţi de plastic pentru limitarea 
de viteză la trecere de pietoni, să fie strânse pentru că sunt disproporţionate în 
anumite locuri, unde au rămas ba cuiele, ba anumite resturi, numai denivelări nu 
mai sunt pentru limitarea de viteză. Aici aş face referire la str. Maria Tănase, 
Obedeanu şi Bibescu. 
     Str. Brestei, betonare şi asfaltare. Vrem să ştim şi noi ce se mai întâmplă cu str. 
Brestei şi  ca termen de execuţie. 
     În cart. Popoveni a început asfaltarea  pe şoseaua Popoveni şi Crinului, Aleea I, 
II, III, şoseaua este asfaltată, dar zonele lăturalnice, şi aici mă refer la aceste 



  

trotuare care au rămas neasfaltate. Se spune că nu se vor asfalta pentru că nu sunt 
prinse în programul de asfaltare.  Dacă ne puteţi da un răspuns. 
     Din nou dânşii au reamintit vechea poveste cu benzile de bicicletă. Cam multe 
probleme, dar vă rog să vă notaţi şi aş vrea să le spuneţi public, nu în scris. Dl. 
Roşu spunea de repoziţionarea jeturilor de apă la fântâna arteziană. Cred că dânsul 
într-o seară a fost pe acolo şi a fost udat de jetul de apă şi de asta dacă puteţi 
redirecţiona acele jeturi de apă. Chiar a insistat să vă comunic.  Printre altele vă 
felicită pentru sensul giratoriu de la Tribunal, dar dacă s-ar putea să-l mai lărgiţi 
puţin, şi tot spunea de problema cu 8 m cu tronsonul Vilei Iancu Jianu. Este un 
tronson pe care dânul îl revendică dinaintea erei noastre şi până în zilele noastre. 
     Cu Piaţa Brestei, chiar vă mulţumeşte, şi în special Societatea Pieţe şi Târguri, 
pentru amenajarea pieţei din Brestei, dar spune că ar fi bine să o selectaţi prin 44 
de boxe  care să fie personalizate cu anumite zone, regiuni, persoanele care şi aduc 
zarzavaturile să scrie de unde sunt.  Dânsul ar vrea nişte boxe personalizate. 
     Staţia Popeci, fosta 7 Noiembrie, dânşii vor o staţie de autobuz pe care s-o 
reabilităm şi să fie acoperită. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Îmi permit ca la o parte din ele, le-am notat aici, cred că anumite lucruri ar 
trebui să le ştie toţi craiovenii. Staţia de epurare, aşa cum v-am spus, este 
funcţională, pe cele trei trepte, cei care au mers acolo s-au convins, invit pe toţi 
craiovenii mâine să meargă, sunt autobuze inscripţionate caremerg până în staţia de 
epurare. Este Ziua porţilor deschise, pot să vadă absolut totul în staţia de epurare, o 
investiţie de 26 milioane de euro pe programul ISPA. 
     Legat de Universitatea Craiova. Cu toţii aţi văzut că în public m-am abţinut, 
deşi s-a scris foarte mult despre acest lucru. Când aud Universitatea Craiova, tot 
timpul îl am în minte pe copilul de  11 ani pe care tatăl lui l-a luat, l-a dus pe 
stadionul Universităţii Craiova şi când ploua, şi când era frig, şi când era zăpadă, 
de multe ori răcea, de multe ori făcea insolaţii, nu-şi dădea seama, ştia că el trebuie 
să meargă la stadion.  Eu sunt acela. Când ziceţi Universitatea Craiova, nu-mi aduc 
aminte de altceva, nu am în cap altceva. Nici un moment nu am avut în cap acest 
lucru. În momentul de faţă, o spun doar ca să mă audă toată lumea o dată, nu are 
Dincă soluţie miraculoasă. Veniţi, o propuneţi, o dezbatem, o votăm împreună. 
Dacă cineva are o soluţie bună, şi corectă, nu cred că îndrăzneşte cineva să se 
opună.  Nu cred că-i trece cuiva prin cap în momentul de faţă, să se opună. Asta 
este poziţia mea faţă de Universitatea Craiova. 
        Cu privire la doamna cu ajutorul social, regula este că dacă nu mai are 
domiciliu, să nu i se mai acorde acest ajutor social. Cum va găsi un alt domiciliu, i 
se face anchetă socială şi nu cred că va fi problemă cu  ajutorul social. 
     Îi rog pe aceşti domni care în fiecare şedinţă înţeleg că îşi aleg câte un consilier 
local şi-şi expun problemele care, ulterior, să vină să le prezinte în şedinţa 
televizată şi să le şi aducă la cunoştinţă, să le facă scris ca să şi reacţionăm, şi 
legate de ţevi, şi legate de taxa de gunoi, şi legate de pieţe.  
     Legat de Piaţa Centrală, şi aici aş vrea să punctez, şi cei de la Poliţia Locală, şi 
cei de la administraţia Pieţelor, şi cei de la jandarmerie, în foarte multe nopţi, fără 



  

să facem publicitate, au mers şi s-au dus direct la producători ca să stea de vorbă, 
dar pe anumite străzi în jurul pieţei, ei stau şi aşteaptă să negocieze preţul. De 
aceea week-end-ul trecut am făcut acea piaţă mobilă în piaţa Mihai Viteazu şi am 
adus producătorii în piaţă, de aceea în fiecare week-end de acum înainte, sâmbăta 
şi duminica îi vom adece pe producătorii din tot judeţul să-şi aducă legumele, 
fructele, brânza şi s-o vândă pe str. A.I. Cuza,  pentru că preţurile sunt mult mai 
mici şi am constatat că cei de la piaţă, ca şi efect, au coborât preţul, uneori chiar 
sub cei care vindeau în piaţa mobilă. Pentru a ne asigura că sunt adevăraţii 
producători, i-am invitat pe  primari să vină cu ei, din comunele din judeţul Dolj, şi 
ei şi i-au ales şi i-au adus aici pe acei producători, şi dacă dădeaţi mâna cu ei, 
vedeaţi că aveau mâna aspră şi ştiaţi că au muncit ceea ce au cerut ei. 
     Benzi de biciclete, cu siguranţă că în perioada următoare, ne vom concentra să 
facem o pistă de bicicletă cel puţin în Parcul Romanescu, dacă nu şi în Parcul 
Tineretului, pentru că este evident că sunt necesare aceste piste de biciclete şi vom 
lua toate măsurile cu cheltuieli minime să facem aceste piste de biciclete. Restul le 
veţi primi în scris.  
     D-na Gheorghe Ani: 
     Mă simt datoare să-i răspund colegului meu, dl. Albăstroiu,  care a ridicat 
problema cetăţenilor de pe str. Milcov şi N. Iorga. Este şi zona de care răspund şi 
chiar m-am implicat în această problemă împreună cu d-na Băcanu de la 
Patrimoniu şi cu d-na Nadolu, de la certificate de nomenclatură urbană. Cetăţenii 
din zonă spun că nu se regăsesc. Domiciliul îl au pe str. N. Iorga şi str. Milcov. 
Este o alee. Cei de la patrimoniu au cuprins această stradă ca o alee între blocuri 
cum sunt toate aleile, şi dumnealor problema pe care şi-o pun, consideră că dacă nu 
este undeva prinsă altă denumire, strada aceea nu se va face,. Au mai încercat, au 
mai făcut nişte reabilitări pe acolo, şi să stea liniştiţi pentru că oricum mă ocup 
personal de zonă şi problema asfaltării se rezolvă, că asta era problema pe care a 
ridicat-o şi dl. Albăstroiu şi dânşii. 
     Dl. Magla: 
     Două chestiuni pe care vreau să le supun atenţiei. Odată cu  venirea anotimpului 
cald, vremea în general este frumoasă şi au loc mai des diverse evenimente 
artistice aici în zona statuii Mihai Viteazu în piaţă. Ar fi necesar în condiţiile 
acestea să se facă o oarecare publicitate  acestor evenimente, pentru că uneori 
poate sunt doritori speciali ai anumitor manifestări şi vor să vină în mod special în 
serile respective, deci oricum să fie cât de cât în cunoştinţă de cauză ceea ce se 
desfăşoară acolo, nu pur şi simplu arbitrar, dacă se nimeresc pe acolo la 
promenadă, dacă are loc vreun anume eveniment, sau nu. Şi eventual , dacă şi din 
cadrul instituţiilor de cultură subordonate primăriei şi consiliului local, vor mai 
susţine diverse spectacole care  pot atrage craiovenii. 
     Cel de-al doilea aspect nu vreau să îl detaliem prea tare, dar este o problemă 
extrem de serioasă şi am convingerea că şi dl. Director de la Poliţia Locală, care 
este  un tip permeabil, va lua act cum se cuvine de cele ce voi spune. Din nefericire 
în ultimul timp, fenomenul acesta al indisciplinei, ca să mă exprim eufemistic, în 
oraş, şi al ordinei publice, lasă mult de dorit. Enumăr doar ocuparea grosolană în 



  

foarte multe locuri, a trotuarelor, circulaţia pe sens interzis, mai ales că s-au făcut 
multe modificări, s-a introdus semnul de sens interzis circulat ca şi când nu s-ar fi 
petrecut nimic, destule altercaţii şi generate de diverse probleme prin oraş, la care, 
din păcate, cei de la Poliţia Locală în dese rânduri sunt decât spectatori, şi, pe de o 
parte fără nici un fel de interpretare, să ştiţi că, în mod normal, cei care lucrează 
special în domeniul ordinii publice, chiar începând cu ţinuta, dacă vreţi, trebuie să 
inspire un oarecare respect şi autoritate, iar dacă asta nu se poate face prin 
programe adecvate şi de selecţie şi de pregătire, sporirea numărului efectivelor cu 
nişte dotări corespunzătoare, pentru că se pot întâmpla cazuri când chiar această 
ordine publică trebuie aplicată. Nu vreau să detaliez, sper că aţi reţinut esenţa şi că 
vom proceda în consecinţă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la sesiunea de manifestări din vară, imediat ce am stabilit programul, 
l-am făcut public prin întreaga media, înţeleg să facem o publicitate mai asiduă şi 
cred că nu este un lucru rău, o să facem un comunicat la începutul săptămânii în 
care să aducem la cunoştinţa publicului ceea ce se întâmplă în săptămâna 
respectivă. 
     Legat de Poliţia Locală, cu siguranţă că sunt şi motive de mulţumire, sunt şi 
motive de nemulţumire, pentru că este evident, atunci când treci de la poliţie 
comunitară, la poliţie locală, crescând numărul de atribuţii, trebuie să te 
perfecţionezi. Cu siguranţă ştiţi că legea ne obligă să perfecţionăm aceste persoane 
în diverse domenii. Am constatat şi eu acest lucru, în permanenţă comunic cu 
directorul de la poliţia locală, faţă de acum 6-8 luni de zile, sunt mult mai mult 
prezenţi în stradă, aşa cum ne dorim noi, dar eu cred că încet-încet calitatea creşte. 
Este adevărat că  sunt şi nereguli în trafic, şi cu ţinuta mai este de lucrat, dar la 
acest capitol am avut o comunicare permanentă cu dl. Director şi o să am în  
continuare pentru a creşte standardul la aceste capitole.  
     D-ra Preşedintă: 
     Îmi permit să iau şi eu cuvântul. O primă chestiune la care am să solicit răspuns 
scris din partea executivului priveşte  o informare relativă la stadiul investiţiilor la 
şase luni pe anul în curs. Renunţ la o a doua chestiune pentru că s-a răspuns parţial 
cu privire la stadiul lucrărilor la pasaj şi înţeleg că este o întârziere, dar trebuie 
recuperată.    
     Cu privire la cimitirul Ungureni, am marea rugăminte către administratorul 
acestui cimitir, să menţină curăţenia astfel cum era menţinută şi de vechiul 
administrator, mai ales pe sectorul de la intrare spre partea pe unde este şi clădirea 
administraţiei. A crescut bojul pe toate aleile, nu se poate ajunge la morminte, mai 
ales unde este o zonă mai lăsată, mai joasă, sunt şopârle, este o atmosferă care nu 
s-a mai întâlnit de mult în acea zonă.  
     O altă problemă este aceea legată de păstrarea spaţiilor în Piaţa centrală, 
destinate fructelor de sezon, respectiv lubeniţe şi pepeni. Pe partea din piaţă unde 
înainte ţăranii veneau şi scoteau spre vânzare aceste produse, acum sunt nişte 
terase. Legat tot de piaţă, de acest serviciu, săptămâna aceasta în ziua de luni, la 
tribunal, aflându-mă acolo, am fost interpelată de două doamne  care mi-au adus la 



  

cunoştinţă faptul că în privinţa angajaţilor cu o vechime considerabilă şi experienţă 
în cadrul Serviciului Pieţe şi Târguri în ultima vreme s-au luat măsuri nejustificate 
de modificare unilaterală a contractului de muncă pe anumite perioade, dânsele 
aveau chiar proces în acel moment şi de aceea au şi venit la mine să-mi aducă  ca 
cunoştinţă acest fapt şi consider că o astfel de politică nu este bine venită pentru 
menţinerea climatului de bună funcţionare al acestui serviciu. 
     Am o propunere care priveşte angrenarea executivului în următoarea acţiune, de 
a realiza un dialog cu Inspectoratul Judeţean de Învăţământ pe două chestiuni. O 
primă chestiune este aceea a introducerii ca materie opţională, pentru că este acest 
sistem, această posibilitate şi în alte judeţe s-a procedat ca atare. Sunt materii 
opţionale,în afara celor obligatorii, în programă. În cadrul materiilor opţionale, 
fiecare poate să aibă o anumită strategie. Ca materie opţională solicit introducerea 
predării istoriei oraşului nostru şi a judeţului nostru. Am observat că sunt copii cu 
rezultate foarte bune, sunt absolvenţi ai liceului, cu rezultate foarte bune, cu note 
aproape de zece, cu  medii aproape de zece, care ne reprezintă şi la competiţii 
internaţionale.        
          I-am intrebat despre ce inseamna Institutia Ban al Olteniei. S-au uitat la mine 
mirati. I-am intrebat despre Muzeul de Arta, mi-au spus ca se cheama Jean 
Negulescu, si nu Jean Mihail. I-am intrebat atunci cine a fost Jean Negulescu. Un 
actor. Este de neconceput sa nu ne cunoastem istoria pentru ca toti acesti tineri sunt 
mesagerii culturii si orasului nostru, oriunde s-ar afla. Eu am primit de la niste 
colegi din Belgia, un profesor universitar din Belgia, mi-a trimis scanata o pagina 
din Paris Match in care orasul nostru, din pacate numai in titlu este cuprins orasul 
nostru si in continut referirile se fac nu numai la noi, dar si la Bucuresti, sunt 
imagini cu o anumita parte a orasului spre Lunca, cu casele unor oameni si cu o 
lume interlopa, si persoana aceea, profesor universitar la medicina, ma intreba daca 
eu traiesc in acest oras. I-am spus ca nu este reprezentativa aceasta imagine pentru 
orasul nostru, dar pentru a ne arata si noi imaginea, trebuie mai intai sa ne 
cunoastem pe noi. A doua chestiune legata tot de dialogul cu ISJ este aceea de a 
avea un raport legat de rezultatele recente la capacitate unde s-au obtinut rezultate 
slabe si ne ingrijoreaza.  
     Dl. viceprimar Dinca: 
     La cimitirul Ungureni este acelasi administrator RAADPFL, dar nu asta este 
problema, o sa vedem cine este responsabil de lipsa de reactie de acolo. 
     La Piata Centrala, o sa discutam. In mod normal, trebuie sa existe spatiu pentru 
ca se inchiriaza pe luni. In perioada in care nu exista lubenite si pepeni, cred ca pot 
sa faca un ban inchiriind acele terase. In perioada urmatoare, cu siguranta vom gasi 
acolo lubenite si pepeni. Cu privire la modificarea contractului, cred ca ar fi trebuit 
sa discutati mai intai cu directorul. Am inteles si eu cateva aspecte de acest gen cu 
privire la sanctionarea si la comportamentul acelor persoane. 
     In privinta Inspectoratului Scolar Judetean, sunt de acord sa avem o comunicare 
si cu dansii si sa incercam introducerea in programa scolara a materiilor optionale. 
Cu privire la raport, el exista pe site, dar putem sa-l discutam cu cei de la 
Inspectorat, dar mai ales cu fiecare scoala in parte, ca pentru unele scoli care sunt 



  

foarte bune, cred ca nu este cazul, dar cele care au probleme, sa purtam discutii cu 
ei.                                                         
       

 
 
                                                                                                                       

 
 
 
        Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.06.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Bianca Maria Carmen Predescu Nicoleta Miulescu 

  
 
 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


