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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.11.2013 

 
 
 
        Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25,  1 consilier absent motivat:  dl. Toader, şi 1 consilier lipseşte: 
dl. Vasile.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Cilibiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 5771/08.11.2013, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova 
în şedinţă  extraordinară în data de 14.11.2013, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 
  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. Termo Craiova S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae. 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Reşceanu Cătălin. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Dolj”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor 
pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere privind modul de 
implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Dolj” cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
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Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 
2, Domeniul major de Intervenţie 1, Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de manangement al 
deşeurilor. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri pasajului suprateran şi 
a pasajului subteran din municipiul Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către 
Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova, a unui spaţiu situat în municipiul 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.2A. 

 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.566/2013 referitoare la preluarea imobilului 739 
Craiova, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Nicoli Marin; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova; 

4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea administratorului la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.; 

 
 
 La solicitarea executivului, permiteţi-mi ca punctul privind validarea mandatului 
de consilier local să fie tercut primul pe rodinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în 
ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
   În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Nicoli Marin; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. Termo Craiova S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae. 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 14.11.2013                                                         3                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Reşceanu Cătălin. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 
în judeţul Dolj”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor şi taxelor 
pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere privind modul de 
implementare al proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Dolj” cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 
2, Domeniul major de Intervenţie 1, Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de manangement al 
deşeurilor. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri pasajului suprateran şi 
a pasajului subteran din municipiul Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către 
Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova, a unui spaţiu situat în municipiul 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.2A 

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.566/2013 referitoare la preluarea imobilului 739 Craiova, 
din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova; 

14. Proiect de hotărâre privind  desemnarea administratorului la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L.; 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al 
domnului Nicoli Marin; 

 D-ra Predescu: 
 Am fost învestiţi cu studiul dosarului următorului supleant de pe lista USL, dl. 
Nicoli Marin. A fost analizat acest dosar, nu se află în niciuna din stările de 
incompatibilitate prevăzută de lege, poate fi supusă la vot validarea sa în funcţia de 
consilier pe locul rămas vacant prin demisia precedentului. 
 Dl. Preşedinte: 
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 Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?   
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Nicoli Marin, următorul supleant  

de pe lista electorală a Uniunii Social Liberale - filiala Dolj.  
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012, nr.26/2012, nr.29/2012, nr. 
30/2012 şi nr.55/2012. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 Dau cuvântul d-lui Nicoli pentru a depune jurământul. 
 Dl. Nicoli Marin: 

 Subsemnatul NICOLI MARIN consilier  în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ: “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã fac, 
cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor municipiului Craiova. Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!“. 
 Dl. Preşedinte: 
 În calitate de preşedinte de şedinţă, îi doresc mult succes şi bun venit în rândul 
consiliului local municipal Craiova.   
 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

 Dl. Pană: 
 Foarte pe scurt. A fost dezbătut ieri şi în comisii. Ca urmare a discuţiilor pe care 
le-am avut acolo, nedumerirea mea este de ce nu s-au luat toate măsurile ca aceşti bani 
care erau alocaţi drumurilor, să fie cheltuiţi la drumuri, pentru că mi se pare că drumurile 
sunt o prioritate importantă în Craiova. Eu aş vrea să se facă o analiză în acest sens şi să 
se spună care au fost cauzele de nu au fost consumaţi aceşti bani pentru drumuri. Vă 
mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Lipsa utilajelor în primul rând şi faptul că anul acesta au venit foarte mulţi bani la 
drumuri faţă de aşteptări. Am tot rectificat, am tot rectificat. Dar este bine că putem să-i 
refolosim şi anul viitor pentru drumuri astfel încât să ajungă într-o stare foarte bună. 
După cum aţi văzut, este şi dl. Ştefârţă mulţumit că în sfârşit s-a pietruit  prin Făcăi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, 
conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 4 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară 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. 

 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.176/2013 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.412/2013. 

Art.3.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. 

 
 
4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat 

între S.C. Termo Craiova S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae. 
 Dl. Cherciu: 
 Stimaţi colegi, astăzi suntem în situaţia să luăm act de demisia celui de-al doilea 
manager de la începutul acestui mandat, al SC Termo Craiova şi mie mi se pare un bun 
prilej să ne punem întrebarea, executivul să-şi pună întrebarea ce se va întâmpla cu 
căldura pentru craioveni. Eu ştiu că a existat o promisiune respectată a actualului 
executiv, cred că apare şi pe panourile din Craiova, că preţul gigacaloriei se reduce cu 
10%. Eu atrag însă atenţia că  aceea a fost o măsură administrativă, deci voluntaristă. S-a 
votat în consiliul local reducerea cu 10%. Putem să fim generoşi şi să votăm 20%  
reducere, dar asta nu face altceva decât să acopere problemele reale cu care se confruntă 
SC Termo Craiova. Atâta vreme cât o reducere a preţului gigacaloriei nu se bazează pe 
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nişte măsuri reale de reducere a costurilor, restul este doar praf în ochi pe care îl aruncăm 
craiovenilor, ascunzând faptul că până la urmă subvenţia şi pierderile sunt suportate de la 
bugetul local, practic din buzunarul tuturor. Îmi aduc aminte cum la începutul mandatului 
ni s-a prezentat un fel de Superman al managementului regiei, ultraspecializat, care va 
pune lucrurile pe roate, dacă nu mă înşel, după câteva luni dânsul a capotat. După aceea 
ni s-a dat o altă soluţie interesantă, din păcate inaplicabilă, că Termo va fuziona cu 
Complexul Energetic. Nici aceasta nu s-a întâmplat, dar acum suntem în postura, cum 
spuneam, să luăm act de demisia unei persoane care cel puţin provenea din interiorul 
acestei societăţi comerciale  şi câteva puncte mai târziu, înţeleg că vom numi un alt 
manager, care, să mă ierte dânsul, am îndoieli că va reuşi să rezolve  problema atâta 
vreme cât nu se vor lua nişte măsuri. Deci în concluzie,  n-am încotra decât să iau şi eu 
act, însă profit de ocazie să-mi exprim îngrijorarea legată de perspectiva asigurării 
căldurii la preţuri rezonabile pentru craioveni. 
 D-na Primar: 
 Nu va fi niciun fel de problemă cu căldura în această iarnă, gigacaloria a scăzut cu 
10%, suntem singurul oraş din România care a scăzut gigacaloria cu 10% şi nu plătind în 
plus de la bugetul Consiliului local ci în urma unor discuţii pe care le-am avut cu 
Complexul Energetic Oltenia şi Termoficarea să reducă atât cât pot , pentru a se simţi şi 
în buzunarul cetăţeanului. În ceea ce priveşte demisia d-lui Popescu în câteva luni, ştiam 
de la început că asta se va întâmpla, ştiam că dânsul are un contract în Kuweit, că este 
vorba doar de o perioadă de două luni cât va sta la Regia de Termoficare, din punctul 
acesta de vedere nu au fost niciun fel de probleme . Iar în ceea ce priveşte fuziunea cu 
Complexul Energetic, avem în faţă noul grafic de fuziune pe care putem să-l punem la 
dispoziţie consilierilor. Această fuziune se va face fără niciun fel de dubii. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO 

CRAIOVA S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.168/2012. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L. şi dl. Degeratu Nicolae vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

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

 
 
5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat 

între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Resceanu Cătălin. 
 Dl. Daşoveanu: 
 Am verificat procesele-verbale şi am constatat că am luat cuvântul în ultimele 
şapte luni de patru ori referitor la modul în care se înţelegea să se exercite actul de 
conducere în cadrul SC Pieţe şi Târguri. Vă aduceţi aminte? În fiecare lună ni se 
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propuneau nişte  organigrame care era clar că în acel loc actul de conducere, ca să fie 
elegant, lăsa loc de mai bine. Eu cred că s-a ajuns la ceea ce mai devreme sau mai târziu 
s-ar fi ajuns oricum. Este momentul ca tot ce se întâmplă la pieţe să devină transparent şi 
să avem oameni în conducere care să rezolve problemele de acolo. Normal, riscul numirii 
unui viitor director îi aparţine în totalitate primarului Craiovei, ceea ce mie mi se pare 
normal pentru că întotdeauna conducătorii de instituţii trebuie să-şi asume 
responsabilitatea numirilor pe care le fac. 
 Dl. Cherciu: 
 Înainte de a-mi spune punctul de vedere, aş vrea să vă rog totuşi, cum este bunul 
obicei al acestor şedinţe, ca înaintea unui punct acolo unde au existat avize favorabile în 
comisie, să se precizeze acest lucru. Acest punct, în comisia juridică ieri nu a întrunit 
aviz favorabil.  
 Acum vreau să mă refer pe fond la un procedeu administrativ prin care este 
înlăturat un director al unei societăţi comerciale aflate în subordinea primărie şi această 
procedură, în opinia mea, este total arbitrară. Am citit raportul şi fac precizarea că, cel 
puţin pe site-ul la care eu am avut acces  în calitate de consilier, a fost publicată întâi 
hotărârea, adică s-a executat încetarea mandatului, iar ulterior, la câteva zile, s-a publicat 
şi raportul, adică sentinţa, deci suntem în situaţia în care, să zic aşa, împuşcăm pe cineva 
şi după aceea citim sentinţa. Este posibil să fi fost o chestiune tehnică. Revin însă la  felul 
în care s-a procedat, anume se invocă faptul că dăm afară acest manager din motivul că 
nu şi-a publicat raportul de activitate în termen de 15 zile de la data depunerii situaţiilor 
financiare. Aici, deşi am încercat să obţin ceva lămuriri în comisia juridică, precizez că, 
personal, înţeleg mai greu, acesta poate este motivul pentru care chiar nu am înţeles. De 
obicei, situaţiile financiare, dacă este vorba de situaţiile financiare care se depun la 
Administraţia Financiară, şi bănuiesc că despre asta este vorba, se depun de două ori pe 
an, deci la încheierea exerciţiului financiar şi la eventual, şase luni. Dacă este să ne 
raportăm la aceste date, evident că-mi pun întrebarea de ce acum constatăm că au trecut 
câteva luni de la acest termen. S-a făcut o rectificare în care ni s-a spus că este vorba de 
anul calendaristic de la care şi-a început mandatul respectiv, şi atunci am pus întrebarea 
oarecum normală, dar ceilalţi manageri care sunt în aceeaşi situaţie, au depus situaţia? De 
exemplu, dl. manager de la Termoficare nu a făcut acest lucru, deci cumva înţeleg că şi 
dânsul ar fi trebuit demis. Poate există coincidenţa că şi-a dat demisia între timp şi nu a 
mai fost cazul. Repet, instituirea unor procedee arbitrare, în opinia mea, trebuie 
descurajată, iar noi, consiliul local, trebuie să fim  ferm împotrivă. În opinia mea, cei care 
astăzi poate se bucură sau acceptă un astfel de procedeu, trebuie să înţeleagă că mai 
devreme sau mai târziu, tolerând, le va veni şi lor rândul să se supună acestui arbitrariu. 
Că sunt probleme la pieţe, cum semnalează colegul meu, Dan Daşoveanu, sunt probleme 
care au fost reflectate şi în presă şi ăsta, într-adevăr, poate fi un mandat de revocare. 
Atunci ar fi fost foarte bine dacă executivul venea cu o motivaţie concretă, care sunt, 
într-adevăr, lucrurile greşite, abuzurile pe care le-a comis actuala conducere şi atunci 
votam voioşi toţi demiterea. Repet însă, suntem puşi în situaţia unei cu totul alte 
modalităţi de încetare a mandatului, lucru cu care eu nu pot fi de acord.  
 D-na viceprimar Calangiu: 
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 Eu am să fac doar o scurtă declaraţie politică pentru că trebuie să justific votul pe 
care PNL îl va da astăzi vis a vis de acest punct şi de următorul, de numire a unei 
persoane de care consilierii au luat la cunoştinţă ieri ca punct peste ordinea de zi. Acest 
post revenea, conform înţelegerilor de drept la PNL. Motivele au fost explicate dar mai 
mult la nivel de discuţii informale şi niciodată nu am reuşit să ne întâlnim cu colegii de la 
PSD pentru a avea o discuţie clară pe acest subiect şi pe subiectul numirii eventuale a 
unui alt manager la pieţe. Nu ne cramponăm de un post, nu este asta problema, este un 
moment de tensiune clar în rândul USL-ului, aşa cum l-am văzut noi din campania 
electorală şi până acum, motiv pentru care o să ne abţinem de la vot la ambele voturi. 
 D-ra Predescu: 
 În primul rând cu privire la acel aviz negativ.  În comisia juridică avizul a avut 
această finalitate, întrucât funcţionam paritar, acum se reîntregeşte prin validarea 
mandatului d-lui consilier Nicoli şi din şase membri, trei am votat pentru – trei contra, nu 
s-a obţinut majoritatea. În ceea ce priveşte temeiul actului care este supus votului,  ca 
natură este un proiect de hotărâre ce are ca finalitate  încetarea mandatului. Ca temei 
însă,  în mod clar ne aflăm în prezenţa unei revocări a mandatului şi este posibil a fi 
completat raportul care însoţeşte proiectul şi cu lit. B din art. 27 din contractul de 
management care prevede expres revocarea administratorului de către asociaţi, ori 
asociatul este consiliul local. Este un act unilateral de voinţă. Ca natură suntem în 
prezenţa unui contract de mandat care a fost acordat de către consiliul local  
administratorului în exercitarea atribuţiilor care i-au fost încredinţate. Aşa cum s-a 
reliefat şi în precedent, au fost mai multe chestiuni care au fost avute în vedere atât cu 
privire la obligaţiile strict prevăzute de lege, în raport de anumite termene cât şi pe 
fondul activităţii desfăşurate. De fapt, sunt trei temeiuri de drept care rezultă toate din 
contractul de mandat care este opozabil părţilor, este un act bilateral, este recunoscut de 
către ambele părţi şi nu există niciocauză de nelegalitate în prezent care ar putea fi pusă 
în discuţie. Vă mulţumesc. 
 Dl. Socoteanu: 
 În calitate de preşedinte al comisiei juridice, simt şi eu nevoia să fac o scurtă 
lămurire pentru exactitatea datelor furnizate consilierilor şi audienţei de la şedinţa de 
astăzi. Asociaţi în cadrul Sc Pieţe şi Târguri sunt CLM Craiova şi Salubritatea, 
nicidecum doar consiliul local aşa cum spunea d-ra consilier anterior. În ceea ce priveşte 
problemele de nelegalitate sau legalitate pe care le-am discutat ieri în comisia juridică, nu 
s-a pus nicio secundă discuţia de maniera în care se prezintă astăzi, astfel încât eu zic că 
sunt inutile.  
 Dl. Preşedinte: 
 Discuţiile d-rei Predescu sunt doar informări şi sunt binevenite, mai ales că vin de 
la un specialist. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Reşceanu Cătălin-Ionuţ. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.69/2012. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Reşceanu Cătălin-Ionuţ vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Cherciu)  şi 7 abţineri (Badea, Ştefârţă, Popescu, Nanu, Socoteanu, Beţiu, 
Calangiu). 

 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”. 

 Dl. Pană: 
 Mie mi se pare un lucru foarte important pentru a vota pentru acest proiect pentru 
că forul tutelar este Consiliul Judeţean. Ştiu despre ce este vorba. Ce vreau să spun 
pentru acest studiu. Atenţie că există şi ieri am discutat foarte pe larg şi nu vreau să reaiu 
discuţiile din comisie, bani pe care municipalitatea trebuie să-i dea pentru susţinerea 
acestui proiect şi trebuie să vedem de unde şi cum îi prevedem, este o chestiune 
obligatorie asta din punct de vedere a resurselor financiare. Din punct de vedere al 
urmăririi şi implementării programului, care este un program foarte bun, este clar că 
trebuie să vedem care sunt punctele şi sunt vrea patru sute şi ceva  plus utilajele, dar eu 
susţin aceeaşi idee pe care o am de ani de zile şi anume finalitatea acestui proiect ar fi 
dacă am lua în considerare şi pe bani europeni, nu aşa cum am primit răspuns ieri în 
comisie, un incinerator pentru aceste deşeuri. Ar fi lucru de finalitate, aşa se finalizează 
în marea majoritate a ţărilor occidentale. Un asemenea proiect ar fi benefic pentru 
municipiul Craiova şi am spus de ce, pentru el în afară de faptul că din punct de vedere 
ecologic ar fi extraordinar de bine, ar avea şi o utilitate şi o eficienţă  economică prin 
faptul că ar livra energie electrică şi energie termică prin incinerarea acestor deşeuri. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Cherciu: 
 Deoarece voi vota împotrivă la următoarele patru puncte, vreau să-mi clarific 
poziţia. În principiu, este foarte bine că se pune în practică acest proiect, însă pentru mine 
este o chestiune de consecvenţă, anume, inclusiv în mandatul trecut am făcut tot posibilul 
să înlătur, să numesc aşa,  păcatul originar al acestui proiect, iar păcatul originar este 
faptul că se rezolvă problema deşeurilor în judeţul Dolj pe spinarea craiovenilor şi anume 
se foloseşte groapa aflată în Mofleni. N-are rost să reiau toate discuţiile şi argumentele pe 
care le-am folosit în mandatul trecut împotriva acestui fapt. Am avut o mică victorie, din 
păcate a fost temporară, în sensul că am convins consiliul local la un moment dat, să fie 
împotriva acestui proiect tocmai din motivul că groapa va fi în nasul craiovenilor şi nu 
doar groapa. Acest proiect prevede faptul că toate camioanele cu deşeuri din judeţ vor 
tranzita Craiova pentru a ajunge în zona respectivă.  De fiecare dată mi s-au invocat alte 
motive că pierdem banii, că n-o să avem tomberoane şi nu ştiu ce soluţie civilizată. Este 
adevărat, dar eu nu vreau prin votul meu să consfinţesc indolenţa unor funcţionari din 
consiliul judeţean de ani buni, până la urmă poate ţine chestia asta şi de nesimţire,  nu am 
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probe să invoc chiar corupţie pentru că în continuare eu nu-mi pot explica cum nişte aşa 
zişi specialişti, nişte aşa zise autorităţi ale statului, pot să  certifice că respectivul depozit 
este conform atâta vreme cât este suficient să mergi în zona respectivă şi spre ghinionul 
meu, eu circul în zona respectivă şi pute. Dânşii indiferent ce autorizaţii produc, pute. 
Respectivul depozit nu face altceva decât să transforme o parte importantă a acestui 
municipiu într-o zonă impracticabilă. Nu mai amintesc de faptul că există acolo Parcul 
Tineretului şi este un proiect care nici nu ştiu dacă se vor pune sau nu în practică acel 
Aqua Parc.  Mergeţi acolo, credeţi-mă pe cuvânt că este o problemă.  Şi din motivul că 
nu s-au găsit soluţii şi eu am înţeles atunci. Consiliul Judeţean, promotorul acestui 
proiect, apăra punctul de vedere al celorlalte localităţi. Deci Consiliul Judeţean nu este în 
Craiova. Atunci au rezolvat problema  încă o dată pe spinarea noastră, iar noi astăzi  nu 
vom face decât să bătem în cuie acest amplasament şi craiovenii vor avea de suportat 
mirosul şi traficul camioanelor cu gunoi din municipiu. 
 D-na Primar: 
 Încerc să fiu cât se poate de scurtă pentru că avem o vizită foarte importantă. Într-o 
jumătate de oră şi eu şi dl. Nicoli trebuie să fim la aeroport. Aqua Parc se face, este în 
lucru. Dacă vreţi să ştiţi, au demarat construcţiile acum vreo trei luni, se va finaliza vara 
viitoare. Într-adevăr, avem o problemă cu această groapă de gunoi. Eu am ajuns la 
concluzia că dacă firma respectivă care administrează groapa, şi-ar fi făcut datoria, ar fi 
respectat prevederile contractului, mirosul nu ar fi fost aşa. Am avut o discuţie şi cu cei 
de la Garda de Mediu şi probabil că dumnealor ştiu mai bine decât noi ce avem de făcut. 
În ceea ce priveşte camioanele, nu vor intra prin oraş. Am avut o discuţie cu preşedintele 
consiliului judeţean şi am făcut de asemenea manieră încât să nu fie necesar să tranziteze 
alte zone prin oraşul Craiova şi doar prin afară. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?      
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul 

„Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova - dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”,  Studiul de Fezabilitate 
aprobat  la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de evoluţie a tarifelor şi 

taxelor pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Dolj”.  
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 Dl. Pană: 
 Este bine să se ştie şi să informăm de acum să se ducă o campanie de informare, că 
există o cerinţă a proiectului ca tarifele să se transforme în taxe şi este bine de acum să 
spunem despre ce este vorba, ce înseamnă tarif, ce înseamnă taxă, care sunt diferenţele, 
care sunt deosebirile care există, de ce este necesar, pentru că nu vreau să fie acuzat 
consiliul local că mai introduce o taxă în plus pe seama locuitorilor municipiului 
Craiova. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?      
Art.1. Se aprobă Planul de evoluţie a tarifelor şi taxelor(conform analizei cost-beneficiu) 

pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova - dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”,  Planul de evoluţie a 
tarifelor şi taxelor, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere privind 

modul de implementare al proiectului „Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Dolj”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, 
conform actului adiţional prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, modificarea 
contractului de asociere aprobată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.213/2012. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 14.11.2013                                                         12                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj” cu asistenţă financiară nerambursabilă 
din partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu, 
Axa Prioritară 2, Domeniul major de Intervenţie 1, Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
manangement al deşeurilor. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj” 

cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2, Documentul major 
de Intervenţie 1, Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi 
extinderea infrastructurii de management al deşeurilor, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă participarea municipiului Craiova la co-finanţarea proiectului prevăzut 
la art.1 din prezenta hotărâre, proporţional cu investiţiile alocate municipiului 
Craiova prin proiect (40,36% din total investiţii), respectiv cu suma de 
7.287.740,18 lei, structurată după cum urmează: 

a)suma de 869,992,39 lei, reprezentând 40,36% din contribuţia beneficiarului de 1% din 
valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu; 
b) suma de 6.417.747,79 lei, reprezentând 40,36% din valoarea proiectului, alta decât cea 
eligibilă, conform POS Mediu, compusă din cheltuieli eligibile. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri pasajului 
suprateran şi a pasajului subteran din municipiul 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 atribuirea denumirii Pasajul “Nicolae Titulescu”, pasajului suprateran 
din municipiul Craiova. 

 Art.2. Se aprobă atribuirea denumirii Pasajul “Universităţii”, pasajului subteran din 
municipiul Craiova   
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 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către 

Asociaţia Culturală „Activ.Cult” Craiova, a unui spaţiu situat în municipiul 
Craiova, str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.2A 

 Dl. Cherciu: 
 În nenumărate luri de poziţie pe care le-am avut în acest consiliu, am solicitat 
executivului să încerce să evite să creeze, să zic aşa, cetăţeni privilegiaţi. Deci în 
Craiova, suntem cetăţeni obişnuiţi şi n-ar trebui să existe cetăţeni mai cetăţeni. Sunt 
deplin conştient că a fi împotriva acestui punct, îmi asum un risc legat de faptul că 
discutăm despre un spaţiu în care funcţionează un cotidian local. Dar sunt dispus să o fac 
şi ăsta este motivul pentru care uitându-mă în actele care însoţesc acest proiect de 
hotărâre, în care, a propos, nu înţeleg caracterul de urgenţă,  apar niştze date care te pun 
pe gânduri.  Prima dintre ele este faptul că există o cerere de atribuire a acestui spaţiu din 
data de 10 octombrie, din partea unei asociaţii care la vremea respectivă nici nu era 
înfiinţată. Deci la 10.10. se solicita ca  acest spaţiu să fie atribuit unei persoane juridice 
care nu există. Am înţeles, motivaţia era faptul că au nevoie de un sediu pentru a se putea 
înregistra, dar din preambulul pe care îl spuneam vine întrebarea dacă un cetăţean 
oarecare, toţi putem înfiinţa ONG-uri, veneam şi depuneam o astfel de cerere la primărie, 
în trei zile spaţiul respectiv ne era atribuit?  Mirarea mea continuă în sensul că până la 
urmă constat că înregistrarea oficială a respectivei asociaţii culturale s-a petrecut pe 
06.11. Deci, practic, în mai puţin de o săptămână, consiliul local este deja pus să 
consfinţească această atribuire. Ori mă întreb ce se întâmplă dacă consiliul local, este 
posibil asta, va vota împotrivă? Nu apare o inadvertenţă juridică? Continui cu seria 
nedumeririlor. Printre cei care semnează, care sunt membri fondatori ai acestei fundaţii, 
asociaţii culturale, sunt persoane care, după ştirea mea, sunt acţionari sau au părţi sociale 
şi în societatea comercială care ocupă în acest moment spaţiu şi împotriva căreia primăria 
pe drept s-a îndreptat  în a solicita daune pentru penalităţi şi alte datorii, alte debite 
restante. Am înţeles chiar că există o acţiune judecătorească de executare silită. Ori mă 
întreb ce garanţie avem noi că le dăm acelaşi spaţiu aceloraşi persoane care nu şi-au plătit 
datoriile la zi şi riscăm, părerea mea, aici cred că putem să dăm şi pariuri, în urma 
executării silite primăria se va alege cu praful de pe tobă. Nu ştiu dacă aici ar trebui să se 
aplice noţiunea de cazier fiscal, dar noi pedepsim fosta societate încredinţând-o  acum 
unei asoicaţii culturale care de fapt înseamnă că s-a dat peste cap şi s-a transformat din 
broscoi în zână.  Motivaţia principală este că în continuare facem discriminări, deci 
există  cetăţeni mai cetăţeni în Craiova, care obţin cu o rapiditate fulgerătoare  
încredinţarea unor spaţii, iar a doua principală problemă este faptul că de această dată 
vom da spaţiul unei asociaţii care n-avem nicio garanţie că nu va proceda cum a procedat 
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şi fostul SRL care ocupa acest spaţiu. Acestea sunt motivele pentru care  voi fi împotrivă. 
Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă închirierea fără licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani, către Asociaţia 

Culturală „Activ.Cult” Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 130,48 mp, situat în str. C.S. Nicolaescu 
Plopşor, nr.2 A. 

 Art.2. Preţul chiriei se stabileşte în conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor de 
bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.124/2005. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu şi Asociaţia Culturală 
„Activ.Cult” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
12. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.566/2013 referitoare la preluarea imobilului 739 
Craiova, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 Dl. director Mischianu: 
 Urmare comisiilor de specialitate de ieri cu privire la termenul pe care l-am inserat 
în hotărârea de consiliu, am luat în dimineaţa aceasta legătura telefonică cu cei de la 
Ministerul Apărăriii Naţionale şi am stabilit că durata de construcţie pentru ansamblul de 
locuinţe  va fi de cel mult 6 ani astfel încât să nu mai existe dificultăţi în ceea ce priveşte 
termenul de trei ani, investiţiile, pentru că eu v-am explicat, este vorba de o realizare 
etapizată, iar dreptul de preempţiune către Ministerul Apărării se va realiza. Cu această 
modificare v-aş ruga să faceţi aplicarea votului. 
 Dl. Pană: 
 Ceea ce trebuie să tragem şi noi învăţăminte  este că trebuie să ne impunem în 
nişte termene să nu impună alţii termenele, asta înseamnă program de investiţii, asta 
înseamnă să ştii să-ţi urmăreşti programul de investiţii, că sunt trei, că sunt 6 ani dar 
acum trebuie să tragem învăţăminte.  A doua problemă este că dacă nu respectăm acest 
termen, trebuie să vedem ce spune în hotărârea consiliului local, pentru că dacă nu se 
respectă termenul de 6 ani de zile, acest teren revine de drept celui care îl dă astăzi spre 
aprobare. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când aprobăm asemenea chestiuni şi eu mă 
bucur că Ministerul Apărării a făcut asemenea intervenţii. Vă mulţumesc. 
 D-na Primar: 
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 Proiectul este foarte important, l-am tot discutat în zilele acestea la Ministerul 
Apărării Naţionale, eu nu cred că vom ajunge în niciun caz să dăm terenul înapoi şi în 
niciun caz la soluţia de 6 ani până când va fi finalizat cartierul de locuinţe. Eu cred că în 
maxim 2 ani va fi finalizat acest cartier, dar sunt termenele pe care dumnealor le-au 
solicitat şi atunci noi nu am avut altceva de făcut decât să punem aceste termene în 
proiectul de hotărâre.  
 Dl. director Mischianu: 
 Termenul de realizare totală a investiţiei este de 6 ani. Termenul de 3 ani rămâne 
pentru predarea dreptului de preempţiune  de către unitatea militară. Se adaugă la art. 1 
faţă de hotărârea iniţială. Dau citire proiectului de hotărâre modificat. 
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.566/2013, după cum urmează: 
a) art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Se aprobă preluarea imobilului 739 Craiova, compus din suprafaţă construită 
totală de 5680 mp. şi teren intravilan în suprafaţă de 68288 mp.din acte şi 67511 
mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, înscris în 
Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726, din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
în vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani”.    

b) art.2  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
            „Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia 

Ministerului Apărării Naţionale, în termen de maximum 3 ani de la data preluării 
imobilului 739 Craiova, în vederea cumpărării, un număr maxim de 250 unităţi 
locative edificate pe amplasamentul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.” 

            c) se completează cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
             „În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzut la art.1, obligaţia 

şi termenul prevăzute la art.2, imobilul 739 Craiova revine de drept în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare”. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Apărării 
Naţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Dl. Pană: 
 Mi se părea corect ca această hotărâre s-o  avem şi noi la dosar, iar pentru că nu o 
avem, este bine ca până la sfârşitul şedinţei  să se multiplice şi s-o avem şi noi la dosar. 
 D-na Primar: 
 Este o modificare făcută cu 10 minute înainte de şedinţă în urma telefonului de la 
Ministerul Apărării Naţionale că aşa vor, altfel n-o avizează. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în forma citită de dl. director. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.566/2013, după cum urmează: 
a) art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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„Se aprobă preluarea imobilului 739 Craiova, compus din suprafaţă construită 
totală de 5680 mp. şi teren intravilan în suprafaţă de 68288 mp.din acte şi 67511 
mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, înscris în 
Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726, din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
în vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani”.    

b) art.2  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
            „Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia 

Ministerului Apărării Naţionale, în termen de maximum 3 ani de la data preluării 
imobilului 739 Craiova, în vederea cumpărării, un număr maxim de 250 unităţi 
locative edificate pe amplasamentul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.” 

            c) se completează cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: 
             „În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzut la art.1, obligaţia 

şi termenul prevăzute la art.2, imobilul 739 Craiova revine de drept în domeniul 
public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare”. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Apărării 
Naţionale 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 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 inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, prin completare cu bunul „Autocompactor 5 mc. Renault 
Maxity”, cu seria saşiu VF6SGFF2471013096, carosat cu suprastructura seria 
RPM5/07, neînmatriculat, achiziţionat cu valoarea de 248.000 lei. 

  Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., prin completare cu bunul identificat la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3.Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de proces-verbal. 

 Art.4.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. 
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Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia 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.  
 
 

14. Proiect de hotărâre privind  desemnarea administratorului la S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L 

 Dl. Pană: 
 N-am intervenit la punctele în care s-a discutat despre demitere, dar acumîmi 
permit să intervin pentru că şi ieri am supus în discuţia comisiei faptul că noi pâţnă când 
vom încheia contractul de mandat, este bine să spunem că dăm această aprobare toată 
perioada până se face contractul de mandat. Pe această perioadă eu am solicitat ca cei doi 
să vină cu un contract de management  în care să cunoaştem şi noi ce au de gând să facă. 
De-abia după ce se face acest proiect de management şi este supus avizării, bineînţeles se 
va încheia contractul de mandat.  Mi se pare corect nu persoana care vine ci proiectul pe 
care îl propune acea persoană, altfel mutăm discuţiile din nou dintr-un plan al 
administraţiei în plan politic, ceea ce nu este normal ca într-o şedinţă de consiliu să 
facem declaraţii politice. Mie mi se pare normal ca  într-o şedinţă de consiliu să discutăm 
probleme de administraţie. Iată de ce trebuie să facem şi noi proceduri clare şi precise în 
ceea ce priveşte modul în care trebuie să conducem solictăţile care sunt subordonate 
primăriei. Bineînţeles că cel care răspunde de întreagă această activitate este primarul, 
dar până atunci trebuie să vedem şi noi cu ce proiecte de management vin cei care vor fi 
acolo. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a prezentat rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 Pentru SC Termo Craiova, 2 buletine de vot au fost anulate, fiind absenţi, 2 voturi 
împotrivă şi 23 voturi pentru. Propunem validarea.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
 Art. 1. Se aprobă desemnarea dlui.Neaţu-Breciuga Mihail Adrian, administrator la S.C. 

TERMO CRAIOVA S.R.L. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L. şi dl. Neaţu-Breciuga Mihail Adrian vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

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

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L.; 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a prezentat rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 Pentru SC Termo Craiova, 2 buletine de vot au fost anulate, fiind absenţi, 8 voturi 
împotrivă şi 17 voturi pentru. Propunem validarea.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Neagoe Claudiu Ştefan, administrator la S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi dl. Neagoe Claudiu Ştefan vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

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

 
 
 
 
       Dl. Preşedinte:                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 14.11.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
Mihai Cilibiu Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


