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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.07.2013 

 
 
 
        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, 2 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Cotescu, dl. 
Dindirică, iar un loc este vacant. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  controlul de legalitate exercitat de  către prefect în tutelă 
administrativă şi procesele-verbale din şedinţa ordinară din 26.06.2013 şi 
04.07.2013. Au fost adoptate  un număr de 43 de hotărâri, toate primind controlul de 
legalitate ca fiind temeinice şi legale. Supun aprobării dvs. atât procesele verbale cât 
şi raportul cu controlul de legalitate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Ştefănescu Dragotă pentru a prelua conducerea 
şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 4518/19.07.2013, 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 25.07.2013, ora 10,00  în  Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 

    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
       

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pentru semestrului I al anului 2013.  

3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, 
pentru semestrul I al anului 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a fondurilor externe 
nerambursabile, pentru semestrul I al anului 2013. 
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5. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru semestrul I 
al anului 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2013. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013. 

13. 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, din municipiul Craiova, pentru luna august 
2013. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pentru anul 2013. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2013. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013. 
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22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pe anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de management pentru Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de management pentru Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în vederea organizării Festivalului Berii Craiova 2013 – “Zilele 
Prieteniei” Bergenbier. 

28. 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, precum şi locuinţe din domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea  componenţei 
Comisiei Sociale. 

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.12R/2010, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Ştefan cel Mare, zona bl.5, pe care este 
amplasată construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
48421/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. 
dr.Godeanu Mihaela. 

33. Proiect de hotărâre privind preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 
3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul 
public al statului şi administrarea Departamentului pentru Infrastructură 
Proiecte şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., în domeniul public al statului şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Brazda lui 
Novac, nr.66. 
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35. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul 
intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 24, parcela 25. 

36. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a spaţiului comercial aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală, Hala Carne. 

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietatea privată a municipiului 
Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi. 

38. Proiect de hotărâre privind compensarea terenului situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală „Lunca 
Jiului-Staţiune ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul situat în municipiul Craiova 
str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, 
în vederea realizării unui spital de urgenţă. 

39. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, 
str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavat. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii propusă de operatorul 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,  S.C.Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. 

44. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea/înfiinţarea unor staţii taxi  în 
municipiul Craiova. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică 
a contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul 
Craiova. 

46.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting 
Co.S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la extindere hală industrială, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.393. 
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49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor 
străzi din municipiul Craiova. 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului 
Stradal al Municipiului Craiova. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului 
Craiova. 

52. Întrebări şi interpelări.  
 
 
      Peste ordinea de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea d-nei Lia–Olguţa Vasilescu–
Primarul Municipiului Craiova să formuleze şi să semneze cerere de renunţare 
privind constituirea ca parte civilă în Dosarul Penal nr.18983/300/2013, aflat pe 
rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune 
nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko 
Baroko S.R.L.  

3. Proiect de hotărâre privind  preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului denumit 
Centrul de recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, 
nr.122 

4. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj si Clubului Sportiv Municipal Craiova,  în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion 
Oblemenco”  

 
 

     Punctele 14 şi 24 au fost retrase. Supun la vot ordinea de zi în bloc cu cele 
patru puncte peste ordinea de zi, fără cele două puncte care au fost retrase. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
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    În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
      

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pentru semestrului I al anului 2013.  

3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, 
pentru semestrul I al anului 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a fondurilor externe 
nerambursabile, pentru semestrul I al anului 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru semestrul I 
al anului 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2013. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013. 

13. 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, din municipiul Craiova, pentru luna august 
2013. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2013. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pe anul 2013. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de management pentru Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de management pentru Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în vederea organizării Festivalului Berii Craiova 2013 – “Zilele 
Prieteniei” Bergenbier. 

26. 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, precum şi locuinţe din domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea  componenţei 
Comisiei Sociale. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.12R/2010, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Ştefan cel Mare, zona bl.5, pe care este 
amplasată construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
48421/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. 
dr.Godeanu Mihaela. 

31. Proiect de hotărâre privind preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 
3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul 
public al statului şi administrarea Departamentului pentru Infrastructură 
Proiecte şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi 
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Drumuri Naţionale din România S.A., în domeniul public al statului şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Brazda lui 
Novac, nr.66. 

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul 
intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 24, parcela 25. 

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a spaţiului comercial aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în Piaţa Centrală, Hala Carne. 

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietatea privată a municipiului 
Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi. 

36. Proiect de hotărâre privind compensarea terenului situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală „Lunca 
Jiului-Staţiune ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul situat în municipiul Craiova 
str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, 
în vederea realizării unui spital de urgenţă. 

37. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în cart.Eroilor, 
str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavat. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii propusă de operatorul 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,  S.C.Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. 

42. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea/înfiinţarea unor staţii taxi  în 
municipiul Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie publică 
a contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din municipiul 
Craiova. 

44.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr.42515/2002 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting 
Co.S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public. 
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45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la extindere hală industrială, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.393. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii unor 
străzi din municipiul Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului 
Stradal al Municipiului Craiova. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului 
Craiova. 

50. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea d-nei Lia–Olguţa Vasilescu–
Primarul Municipiului Craiova să formuleze şi să semneze cerere de renunţare 
privind constituirea ca parte civilă în Dosarul Penal nr.18983/300/2013, aflat 
pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune 
nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Roko Baroko S.R.L.  

52. Proiect de hotărâre privind  preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului denumit 
Centrul de recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, 
nr.122 

53. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj si Clubului Sportiv Municipal Craiova,  în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion 
Oblemenco”  

54. Întrebări şi interpelări.  
 

 
  

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2013. 
D-na Secretar: 
Nu se adoptă hotărâre decât dacă aveţi comentarii. Nu au fost nici în comisii, 
este decât un raport care se însuşeşte cu privire la conţinutul său fără hotărâre.  
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2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pentru semestrului I al anului 2013.  
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova 

pe semestrul I al anului 2013, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a creditelor externe şi 
interne, pentru semestrul I al anului 2013. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru semestrul I 

al anului 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

4. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a fondurilor externe 
nerambursabile, pentru semestrul I al anului 2013. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru 

I al anului 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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5. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru 
semestrul I al anului 2013. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2013, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

     Dl. Cherciu: 
    Citind acest proiect de hotărâre, am vut un motiv de satisfacţie văzând faptul că 
există încasări suplimentare  de aproximativ 4 milioane 900 mii la bugetul local, şi 
am avut această satisfacţie pentru că suma provine din venituri aferente cotei 
defalcate din impozitul pe venit. Această sumă rezultă exclusiv din impozitele pe 
care le plătesc cei care muncesc în municipiul Craiova. Acesta este un lucru bun, 
înseamnă că sunt oameni care muncesc în Craiova şi câştigă din ce în ce mai bine 
atâta vreme cât veniturile sunt mai mari. Asta a fost, cum spuneam, partea bună. 
Partea mai puţin bună a fost când am început să mă uit ce facem noi cu banii pe care 
îi produc cei care muncesc în Craiova. Şi primul lşucru care mi-a sărit în ochi a fost 
că ne permitem să alocăm 5 miliarde şi jumăztate pe aşa numite cheltuieli de 
imagine, protocol şi organizarea Festivalului Haiducilor. Este posibil să se considere 
la nivelul conducerii oportun a organiza Festivalul haiducilor în Craiova însă suma 
mi se pare exagerat de mare. Ştiu că intrase în tradiţie ca astfel de festivaluri să fie 
organizate din sponsorizări şi nu din banii celor care muncesc în Craiova, iar 
mergând mai departe am constatat că la această rectificare alocăm o sumă mai mică 
la sănătate. Deci la sănătate noi considerăm că astăzi este nevoie mai puţină decât au 
cei care vor sărbători Festivalul haiducilor şi surpriza mea este cu atât mai mare cu 
cât citeam în presă că aceste zile Consiliul Judeţean făcea o achiziţie pentru Spitalul 
nr. 1 de o aparatură ultraperformantă pentru operaţii, deci Consiliul Judeţean ia o 
astfel de decizie, în schimb noi alocăm la această rectificare mai puţin decât 
cheltuielile de imagine şi protocol. Sigur ni se va spune că s-au alocat deja fonduri şi 
eu cred că nu este niciun prilej de  ratat în clipa când avem bani mai mulţi să-i 
direcţionăm către sănătate şi învăţământ. La fel fac observaţia că banii care se alocă 
către  învăţământ, sunt un pic mai mult decât cei pe care îi dăm la imagine şi mă 
întreb de unde aceste cheltuieli de imagine. Până la urmă, Primăria Craiova nu este o 
societate comercială, deci imaginea pe care şi-o face  executivul, şi-o face prin felul 
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în care înţelege să servească cetăţenii şi cetăţean bine servit înseamnă implicit 
imagine bună. Având în vedere faptul că executivul ne propune să fim de acord să 
alocăm o sumă de imagine comparabilă cu cele pe care le alocăm la învăţământ, 
sănătate şi cultură, în această rectificare bugetară, voi vota împotrivă. 
     Am de făcut o observaţie. Într-un fel este de salutat faptul că se intenţionează să 
se aloce pentru lucrările de amenajare ale Stadionului Ion Oblemenco 1 milion 300 
mii. Fac însă o singură observaţie. Până la urmă aceşti bani vor fi alocaţi până la 
momentul în care va începe construcţia acestui stadion. Ele nu sunt nişte cheltuieli 
care să se regăsească în viitor. Practic noi cheltuim această sumă, bănuiesc, ca un an 
de zile să asigurăm nişte condiţii pe stadion şi nu mă pot abţine să nu fac o 
comparaţie că societatea comercială care urmează să beneficieze de dreptul exclusiv 
de a juca pe acest stadion, are un capital social mai mic decât cel pe care  noi îl vom 
cheltui pentru aceste lucrări de amenajare. Capitalul social înseamnă banii pe care îi 
aduc de acasă să ţină acest club şi repet, capitalul social al acelei companii este mai 
mic decât noi cheltuim, să le dăm posibilitatea să joace pe acest teren. Mi-am 
exprimat şi în alte ocazii că dacă tot considerăm util şi sunt şi eu de părere că era de 
mult nevoie să avem un stadion civilizat în Craiova, dacă tot facem astfel de 
cheltuieli, ridic din nou semnul de întrebare de ce trebuie să dăm exclusiv unei 
singure companii posibilitatea să folosească acest teren. Mulţumesc şi îmi cer scuze 
că am avut o intervenţie mai lungă. 
 Dl. Pană: 
 O să discut despre toate punctele despre buget pentru că este vorba despre 
buget şi aş vrea să amintesc şi să reamintesc că încă de anul trecut în luna iulie 
trebuia să discutăm despre propuneri pentru bugetul pentru anul 2013. Este sfârşitul 
lunii iulie şi o să vă spun şi de ce, şi ar fi cazul ca cel puţin în luna septembrie să 
avem proiectele prioritare pentru bugetul pentru anul 2014 şi acum intru în subiect: 
au fost tot felul de modificări ale proiectului de buget pe anul 2013. Ne amintim în 
urmă cu câteva luni de zile că doar ce aprobasem într-o mare şedinţă bugetul pentru 
2013, iar în şedinţa de consiliu, cu trei zile înainte au venit cu modificări care acum 
sunt rectificate sau pierdute pe undeva şi aici aş vrea să ridic problema ca toate 
hotărârile de consiliu local care  nu şi-au făcut efectul privind aprobările în ceea ce   
priveşte banii alocaţi pentru acele hotărâri, să se facă evidenţa lor, o inventariere şi să 
venim în  faţa consiliului local, ori le abrogăm ori le supunem discuţiei. Ştiţi că în 
urmă cu trei luni de ztile am aprobat o hotărâre a consiliului, nu vreau să fac referire 
pentru că nu vreau să fac nicio polemică acum, în care am alocat 1 milion trei sute 
mii peste noapte pentru o anumită investiţie şi la ora actuală ne trezim, dacă este să 
analizăm programul de investiţii, că  din tot acest program pe care îl avem, 
investiţiile sunt cu nerealizări. De ce? Când am întrebat ieri din comisie mi s-au 
invocat anumite modive pe care nu vreau să le iau la rând pentru că nu vreau să 
vorbesc foarte mult în această şedinţă pe o anumită temă pentru că avem foarte multe 
puncte. Iată de ce trebuie să acordăm o mare atenţie bugetului, sunt banii cetăţenilor, 
sunt banii oamenilor şi nu ne putem juca în funcţie de cum ne sculăm noi noaptea, 
hotărâm peste trei zile unde şi cum ducem aceste resurse.  
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        Dl. Daşoveanu: 
 Dl. Preşedinte, în principiu trebuie să ne bucurăm pentru că rectificarea 
aceasta este pozitivă. Aş dori totuşi, să vă gândiţi la ceea ce a spus colegul meu, dl. 
Dan Cherciu. Eu v-aş prezenta-o puţin nuanţat. Haideţi să încercăm ca o parte din 
banii aceia de la Imagine, o parte zic, până când vom găsi nişte sponsori, pentru că 
văd că v-aţi descurcat foarte bine la găsirea de sponsori începând e la 1 ianuarie, deci 
foarte multe manifestări au fost făcute foarte bine din banii sponsorilor. Anchiesez şi 
eu la propunerea d-lui preşedinte Ştefănescu din comisia de buget ca o parte din acei 
bani să-i dăm la Spitalul Filantropia, până la următoarea rectificare, iar la următoarea 
rectificare, dacă va fi tot pe plus îi băgăm la partea de imagine, dar haideţi să 
încercăm să fim puţin flexibili pentru că este o urgenţă în acest moment situaţia 
Spitalului Filantropia este foarte proastă, încât poate găsim, dacă suntem puţin 
flexibili, să mutăm o sumă pentru trei luni de zile până în septembrie şi dacă 
rectificarea va fi pozitivă, atunci dacă nu găsim sponsori până atunci, mutăm banii 
după aceea  la poziţia aceasta de imagine. În principiu, eu sunt de acord cu bugetul. 
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Le mulţumesc colegilor din opoziţie pentru cuvintele frumoase şi oricum, este 
de aşteptat până la urmă, opoziţia nu are de ce să voteze niciodată bugetul, dar ne 
bucurăm că avem şi o parte bună chiar şi din partea dânşilor.  Şi fără să răspund 
cuiva anume, pentru că nu vreau să intrăm în polemică şi să  răspund cuiva cu datul 
replicilor, aş vrea să vă spun următoarele elemente. S-au făcut foarte multe 
evenimente de la începutul anului, am aici o listă, nu ştiu ndacă are rost să vă mai 
citesc toate festivalurile, zilele şi evenimentele care s-au petrecut în Craiova, practic 
pe sponsorizări. Cu această majorare nu vom ajunge decât cam las 2/3 din ceea ce a 
avut anul trecut primăria pe imagine şi ne referim totuşi la un buget mai mare pentru 
că am reuşit să avem încasări mai mari, deci proporţional este cu atât mai mic acest 
buget dat imaginii. Începând de anul viitor nu vom mai face cheltuieli pe acest 
capitol de imagine, vom face prin Asociaţia Craiova Capitală culturală, şi atunci 
poate toată lumea va avea mai puţin de obiectat. Deocamdată nu sunt definitivate 
actele şi nu am putut face acest lucru, dar de aceste cheltuieli pe care le facem cu 
aceste festivaluri şi manifestări culturale, sunt toate contabilizate ca şi punctaj în 
competiţia în care noi ne-am angajat pentru câştigarea acestui titlu de Craiova, 
capitală culturală care va aduce enorm de mulţi bani la buget şi atunci poate ani de 
zile nu vom mai avea nevoie să mai cheltuim niciun ban la imagine. Nu vă ascund că 
este prioritar pentru noi, vom încerca să nu cheltuim aceşti bani, vom încerca să 
facem cât mai multe în continuare tot pe bază de sponsorizări. Pe de altă parte nu 
putem să nu ne gândim că şi craiovenii, cei care muncesc, cum spunea dl. Cherciu, şi 
care nu  pot la nesfârşit să suporte toate evenimentele culturale de care are nevoie un 
oraş ca al nostru. În ceea ce priveşte banii care se acordă către spitale şi eram sigură 
că  vă gândiţi la Filantropia, sunt următoarele probleme: pe de o parte  faptul că 
avem un proiect să construim un spital nou. Un al doilea punct foarte important este 
că nu ştiu dacă stiţi foarte bine, două dintre clădirile Spitalului nr. 2 nu ne aparţin. 
Este o încurcătură pe una din ele pe care încercăm să o rezolvăm şi anume, cea cu 
secţia de pediatrie, care nu ştiu cum este a Consiliului Judeţean şi noi nu avem voie 
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să alocăm acolo decât cheltuieli de reparaţii, lucru pe care l-am şi făcut. Între timp s-
a pierdut şi clădirea aceea mare în care se desfăşoară majoritatea activităţii Spitalului 
nr. 2, a câştigat-o Casa de Pensii. De asemenea pe o clădire care figurează închiriată 
şi nu este în patrimoniul nostru, nu putem să ducem investiţii şi revin la faptul că 
oricum ne propunem să facem un spital nou. Acestea sunt motivele pentru care nu 
am alocat  bani mai mulţi, dar aşa, cu bani mai puţini, cum ziceţi dvs. Că s-ar fi putut 
aloca mai mulţi însă vreau să vă anunţ că spitalul merge mult mai bine decât anul 
trecut, nu are niciun fel de arierate, şi au fost sume impresionante pe arierate, vreau 
să vă spun. Toată lumea îşi ia salariile integral, îşi ia şi bonurile de masă chiar. 
Magaziile sunt pline, chiar am început să procedăm la nişte controale să dovedim că 
nu este nevoie nici de materiale sanitare, magaziile sunt la maxim, sunt de multe ori 
reflexe ale personalului de a mai pune pacienţii să cumpere câte una, alta, pentru că 
aşa s-au obişnuit. Mi-au ripostat chiar mie. Am făcut personal o şedinţă cu asistenţii 
şefi şi mi-au spus că au fost învăţaţi cu  lipsurile. Le-am comunicat şi vă spun şi dvs. 
că dacă va fi nevoie, vom pune inclusiv controale la poartă să vedem ce se cumpără 
şi să dovedim că aceste lucruri sunt în magaziile secţiilor şi ele funcţionează la 
parametri.  La învăţământ s-au acordat mulţi bani în plus. Reticenţa a fost de acum 
încolo putem să facem rectificări ori de câte ori vrem. Dacă va mai fi nevoie, vom 
aloca în plus, este şi o problemă de cheltuire a banilor adică nu vrem să ne trezim cu 
surprize că alocăm bani. Se încep licitaţii care nu sunt finalizate şi aceşti bani sunt 
pierduţi pentru anul acesta. Vă mulţumesc pentru sfaturi, vom ţine cont întotdeauna 
de părerea dvs.  
 Dl. Cherciu: 
 O singură observaţie vroiam să fac. În intervenţia mea, nu solicitam 
suplimentarea banilor la sănătate pentru lucrări de construcţie ci pentru că eu cunosc 
într-adevăr situaţia imobilelor. Dădeam însă  exemplu Consiliul Judeţean care 
aparţine tot USL şi care a alocat fonduri pentru achiziţia de aparatură şi acelaşi lucru 
să achiziţionăm aparatură cum dânşii au reuşit bănuiesc că noi nu suntem mai prejos. 
Asta era ceea ce aş fi dorit. Dacă nu se poate, atunci într-adevăr să-i întrebăm pe cei 
de la USL de la Consiliul Judeţean cum ei au putut şi noi nu.    
 D-na Secretar: 
 Ca să supunem la vot, vă reamintesc că anexa cu privire  la investiţii la 
capitolul 74 a suferit o modificare prin comasarea a două poziţii cu privire la 
mijloacele de achiziţionat, se scoate autostropitoarea şi rămâne decât  poziţia nr. 34. 
Suma este aceeaşi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
α) venituri în sumă de 586.643,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 587.097,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 9 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.96/2013. 
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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 22 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Cherciu) şi 1 abţinere (Badea).   
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 
2013. 

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

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
total venituri  - 61.021,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

58.437,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei); 

total cheltuieli – 61.023,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
58.439,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2013. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013. 

 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 
2013, după cum urmează: 

a) total venituri – 33.919,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
33.369 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 550,00 mii lei); 

b) total cheltuieli – 34.331,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
33.781,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 550,00 mii 
lei),  

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2013. 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe 
anul 2013. 

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

aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Craiova, pe anul 2013, prevăzute în anexele nr.1 - 6 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.106/2013. 

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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe 
anul 2013, 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.107/2013. 

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. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 2013, după cum urmează: 
total venituri – 713.881,00 mii lei; 
total cheltuieli  - 742.410,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2013. 
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 22 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Cherciu) şi 1 abţinere(Badea). 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013. 

 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 Regiei Autonome 

de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
anul 2013, conform anexelor nr.1, 2, 4, 5 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2, 
4 şi 5 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. 
 
 

13. 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, din municipiul Craiova, 
pentru luna august 2013. 

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



sed ord. 25.07.2013                                                                                       18                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

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 august 2013, 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 iulie 2013, 
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 
Administraţie Publică şi Asistenţă  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. 

 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
pe anul 2013. 

 Dl. Cherciu: 
 Voi avea o intervenţie la acest punct care este valabilă însă pentru toate cele 10 
proiecte de hotărâri privind modificarea organigramelor. Fac o introducere anume că 
învăţasem în mandatul trecut că exista anume constanţă în proiectele de hotărâri, în 
fiecare lună se regăsea, pentru că ne obligă legea, cea privind acordarea de 
abonamente lunare gratuite. Acum văd că a devenit constanţă altceva: modificarea 
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organigramelor sau dacă nu se modifică organigramele se măresc tarifele la utilităţi. 
Fac această intervenţie pentru că nu cred că este mai mult de o lună sau două în care 
chiar o stimată colegă de la PNL îmi atrăgea atenţia că nu sunt foarte consecvent cu 
aceste organigrame şi trebuie să recunosc că nici nu poţi fi, atâta vreme cât  se 
modifică parcă ar fi cotele apelor Dunării. Adică de când a intrat în funcţie acest nou 
consiliu, eu am pierdut şirul modificării organigramelor şi am acuzat şi susţin în 
continuare că eu am senzaţia că acesta este unul din instrumentele prin care se 
controlează politic componenţa serviciilor publice, a societăţilor aflate în subordinea 
primăriei, şi chiar voi face referire la un alt punct care mi se pare ilustrativ la această 
categorie de organigrame. Atâta vreme cât aceste organigrame nu vor fi stabilite nu 
odată pentru totdeauna, odată pentru restul mandatului, las la o parte anumite motive 
obiective. Acum mi se va spune despre ordonanţa de guvern care prevede eliminarea 
posturilor vacante, însă pe lângă acest răspuns, oarecum cu un caracter obiectiv, în 
sensul că s-a luat hotărârea să se dea oamenii afară, există şi  modificări care nu au 
legătură cu această ordonanţă de guvern, şi chiar voi face referire, anticipez un pic, 
este vorba de Serviciul pieţe unde chiar numărul de posturi creşte. În concluzie, eu 
voi fi împotriva acestor organigrame până ce nu se va stabili şi voi fi obligat de 
executiv, că acestea sunt organigramele şi trei ani de zile de aici încolo  nu mai 
modificăm nimic.  
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Îmi pare rău că am revenit la declaraţii politice şi atunci mă simt obligată să 
răspund cu o declaraţie politică. Nu este vorba în niciun caz de vreun instrument de 
presiune, motivul obiectiv, chiar dacă dânsul l-a folosit pentru a îmi bloca răspunsul, 
este cel care determină această nouă modificare a organigramei. Eu cred că este un 
foarte mare pas înainte dacă în urma eliminării posturilor vacante care la noi nu a dus 
la datul nimănui afară, ci pur şi simplu, la eliminarea posturilor vacante, următoarea 
măsură va fi cea de angajare 1 la 1 pentru că eu cred că numai cine nu are legătură 
deloc cu primăria şi cu viaţa reală, nu ştie ce înseamnă . Vă dau un exemplu simplu. 
La Serviciul de creşe şi grădiniţe să trebuiască să plece 7 asistenţi ca să poţi să 
angajezi o bucătăreasă fără de care nu poţi să-ţi desfăşori activitatea că nu-ţi dă DSP-
ul aturoizaţie că nu ai bucătăreasă în respectiva creşă.  S-au creat nişte încurcături 
îngrozitoare cu acest 7 la 1 care n-a fost  împărţit, a fost luat aşa, la global, că vrem 
să dăm afară funcţionarii, fără să ne gândim că sunt anumite instituţii şi, mai ales, 
cele de sănătate în care nu se poate funcţiona aşa, astfel că această modificare  de 
organigramă care trebuia făcută pentru a respecta legea dacă următorul  pas va fi 
acesta, este un mare câştig pentru toată lumea şi pentru buna funcţionare a 
instituţiilor şi a sistemului. 
 Dl. Preşedinte: 
 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 2013,  conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.335/2007, nr.111/2013 şi 382/2013. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013. 

 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 

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. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

 Dl. Daşoveanu: 
 Dacă la celelalte organigrame eu personal nu am ce comenta pentru că trebuie 
lăsată mână liberă conducerii, în ceea ce priveşte însă SC Pieţe şi Târguri, chiar 
suntem în pragul să picăm în ridicol. Eu aş propune acest proiect de hotărâre, 
modificarea organigramei şi statului de funcţii de la SC Pieţe să fie exact ca întrebări 
şi interpelări, în fiecare lună. Este a treia oară în şase luni de zile. Totuşi. Înţeleg o 
dată pe an să se schimbe, dar s-a scăzut la 113, luna trecută au mai crescut 3 posturi, 
acum mai cresc 9 posturi.  Este foarte bine că este o creştere a numărului de angajaţi, 
dar părerea mea că aici factorul politic care a dus la scăderea de la 122 oameni  
conform hotărârii 78/2012, la 113 şi acum din nou revenirea, parcă este şi o sfidare 
faţă de membrii consiliului local. Să se hotărască o dată. Putea să angajeze 140 – 150 
oameni, dar să se hotărască. Aşa în fiecare lună vine cu un nou proiect de hotărâre 
pentru organigramă, este puţin la limita ridicolului şi cădem şi noi în penibil, în 
fiecare lună aprobăm la această societate câte o organigramă. 
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 Dl. Cherciu: 
 Tot legat de această organigramă, să ştiţi că mi-a sărit în ochi şi de data aceasta 
chiar aş vrea un răspuns, dacă este posibil acum, dacă nu, scris, de la managerul 
acestei companii, mi-a sărit în ochi că piaţa are un compartiment de relaţii cu presa. 
Deci bănuiesc, Casa Albă şi serviciul de pieţe au compartiment de relaţii cu presa. 
Întrebarea mea este persoana care este angajată la acest compartiment ce face în 
fiecare zi de la 8 dimineaţa când încep programul, la 16, 30. Aş fi foarte curios să 
văd un raport de activitate al persoanei care asigură relaţiile cu presa din piaţă. Este 
chiar primul compartiment, de asta şi sare în ochi. Este direct în subordinea 
directorului şi figurează cu  un post, repet, 21 zile lucrătoare în lună, a 8 ore pe zi 
înseamnă 168 ore. Deci persoana respectivă primeşte salariu ca 160 ore într-o lună 
tot să dea relaţii la presă. Solicit raportul de activitate scris al acestei persoane, deci 
raportul zilnic din luna trecută. 
 Dl. Director tehnic Neagoe Claudiu: 
 Pot să dau şi răspunsul scris, pot să dau şi răspunsul verbal. Postul de acum 
încă nu este în organigramă, a fost votat şi urmează, iar relaţia cu presa nu reprezintă 
doar comunicatele de presă, toate problemele şi tot ce vrem noi să facem la SC Pieţe 
şi toate ofertele vrem să le promovăm cu ajutor mass-media, deci nu are legătură cu 
comunicatele de presă pe care vrem să le dăm noi.  Activitatea noastră să fie cât mai 
bine expusă către cetăţeni. 
 Dl. Cherciu: 
 Repet, că dânsul se pare că nu m-a înţeles. Eu vreau fişa postului şi raportul de 
activitate pe ore.  Dacă au simţit nevoia să înfiinţeze acest post înseamnă că ştiu sigur 
ce urmează să facă persoana respectivă şi dacă n-au avut să-mi spună ce va face luni, 
marţi, miercuri, joi, vineri persoana respectivă, dar nu generic. Dvs. Întâi cereţi 
postul şi apoi angajaţi şi vedeţi ce o să-i daţi de lucru? Rog preşedintele de şedinţă, 
să-i dea cuvântul domnului pentru că intră peste un consilier local,  dvs. dacă înfinţaţi 
acest post să ne daţi un raport cu ceea ce urmează să facă respectivul în 8 ore într-o zi 
lucrătoare. 
 Dl. Preşedinte: 
 O să primiţi acel raport scris, conform fişei postului. 
 Dl. Daşoveanu: 
 Vreau o completare la prima luare de cuvânt. Datorită acestei repetări care 
pentru mine este enervantă, este ultima dată când voi vota organigrama la Pieţe şi 
Târguri. Ulrmătorul vot la organigrama Pieţe şi Târguri este în inuarie 2014, dacă voi 
mai fi în consiliu, dar până la acea dată îi rog pe cei de la pieţe să nu mai vină cu 
nicio organigramă. Eu, cel puţin, n-o să mai votez că mi se pare că voi cădea în 
derizoriu. 
 Dl. Pană: 
 Şi data trecută s-a discutat despre organigrama de la Pieţe şi îmi amintesc un 
răspuns care s-a dat că acolo este un proces dinamic pentru că sunt multe lucruri care 
sunt în desfăşurare şi pentru mine rămâne totuşi o mirare. Mergeţi în pieţe şi vedeţi 
cum arată, în Brazdă, în Valea Roşie, în 1 Mai şi vedeţi cum arată, iar referitor la 
faptul că vrem să mărim organigrama  pentru ceea ce se face, pun din nou întrebarea 
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şi este dl. Director aici, au inaugurat târgurile? Sau consiliul local plăteşte în 
continuare cei 15 mii euro lunar pentru investiţiile altora. 
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Cu părere de rău trebuie să constat că totuşi amestecăm lucrurile pentru că au 
fost reduse nişte posturi în 2012 când SC Pieţe a terminat anul pe minus şi era 
normal, cred că şi în privat cineva ar fi luat aceeaşi hotărâre pentru a se încadra în 
buget să-şi eficientizeze toate costurile, inclusiv cu resursele umane. Nu se plăteşte 
această chirie până în momentul în care nu se vor termina de către cel care închiriază 
lucrările pe care s-a angajat că le face, deci nu cheltuieşte banii contribuabilului 
aiurea în tramvai. Mai mult decât atâta nu putem să tăiem panglica până când nu 
asigurăm un personal  şi pentru asta este şi eu chiar îi felicit că nu au venit mai 
devreme să facă toate manevrele de personal deodată pentru a putea să plătim 
oamenii aceştia fără să aibă obiectul muncii. Atâta timp cât la ora aceasta SC Pieţe şi 
Târguri este pe profit, eu cred că este omeneşte, am fost şi eu manager şi ştiu ce 
înseamnă să te ia în discuţie în consiliul care are grijă de instituţia ta fără să se uite la 
rezultate şi  încercând să se agaţe doar de nişte chestiuni pe care poţi să schimbi 
viziunea şi cred că, este adevărat, în privat ai libertatea de a nu cere nimănui 
socoteală dar cred că se întâmplă lucrurile astea şi în privat şi este bine că cei care 
conduc aceste regii au o viziune atentă ca şi cum ar trebui să răspundă ca şi în privat. 
Îşi asumă responsabilitatea în acelaşi fel. 
 Dl. Pîrvu: 
 Am o intervenţie care este legată de ceea ce a spus dl. Cherciu.  În Piaţa 
Centrală există o persoană care verifică ieşirile de maşini din piaţă. Pe de o parte 
intrarea unde se eliberează tichetul acela pentru parcare şi pe de altă parte ieşirea 
unde o altă persoană verifică dacă ai depăşit termenul de o jumătate de oră. 
Funcţionează acest sistem cinci zile. Sâmbăta şi duminica nu funcţionează. Este 
problema următoare. Tocmai când este fluxul cel mai mare de persoane care intră în 
piaţă cu maşinile, atunci nu funcţionează. Întrebarea mea este următoarea: câte 
maşini au găsit zilnic, dacă au găsit, care depăşesc o jumătate de oră. Cred că o 
asemenea funcţie sau o asemenea persoană nu-şi are rolul acolo. Dacă găsesc 3-4 
persoane pe zi care depăşesc acest interval de jumătate de oră. Merg de două ori pe 
săptămână în piaţă şi l-am întrebat de câteva ori ce face acolo. Stă cu un bonier în 
mână şi verifică dacă ai rezolvat problemele într-o jumătate de oră. Îl rog pe dl. 
Director să analizeze această funcţie, această persoană şi această funcţie şi să ne 
răspundă dacă este necesar controlul la ieşirea din piaţă. 
 D-na Secretar: 
 Bănuiesc că nu doriţi un răspuns acum pentru că n-are obiect proiectul de pe 
ordinea de zi. Vă rog frumos. Haideţi să ne raportăm la proiectul de pe ordinea de zi 
şi restul de răspunsuri la acestea vi le comunicăm scris. Dânşii sunt în sală şi vi le 
comunică scris. 
 Dl. Pîrvu: 
 Are legătură că este vorba de organigramă. Mărim mereu numărul de persoane 
din organigramă şi n-au ce face acolo. 
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 Dl. Ştefârţă: 
 O replică la colegul care a vorbit înaintea mea. Părerea mea este că aveţi 
dreptate când spuneţi că stă degeaba persoana respectivă, însă dacă ea n-ar fi acolo 
cu siguranţă ar fi fost mult mai mulţi cei care depăşeau timpul normal. Simpla ei 
prezenţă limitează numărul de depăşiri. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L, 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 Municpiului Craiova nr.179/2013 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.383/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Pîrvu) şi 1 abţinere (Sas).  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale S.C.Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

 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 S.C. Salubritate  

Craiova S.R.L., 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 Municpiului Craiova nr.180/2013 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.325/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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 22 voturi 
pentru, şi 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 
D-na Secretar: 

 Având în vedere discuţiile din comisiile de specialitate, v-am pus la dispoziţie 
astăzi toate modificările legate de regulament pentru adaptarea la zi a organigramelor 
anterioare de modificare şi a celei existente, plus hotărârea consiliului de 
administraţie. 
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club 

Municipal Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal 
Craiova, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2013 şi îşi încetează 
efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2012 şi 
83/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013. 

 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 Căminului 

pentru Persoane Vârstnice 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.114/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013. 

 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 Teatrului Liric 

„Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul Liric 
„Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova, pe anul 2013. 

 Dl. Pană: 
 Am şi eu o întrebare. Eu am rămas surprins ieri în cadrul şedinţei de la comisie 
că ştiam că această instituţie are şi un consiliu de administraţie şi am înţeles că nu ar 
mai exista asemenea consiliu de administraţie. Aş vrea să ştiu cine hotărăşte, cum 
hotărăşte şi cum hotărăşte dacă o instituţie a primăriei mai are un consiliu de 
administraţie, când îl are şi cum îl are pentru că n-aş vrea mâine poimâine, este 
posibil să mă pomemesc că nu  mai sunt nici în consiliul local şi aşa mai departe. 
Dacă mergem aşa este posibil orice. 
 D-ra Predescu: 
 Pe data de 17 iulie ne-am întrunit în consiliul de administraţie făcând parte din 
această structură în care  sunt reprezentant din partea consiliului local şi am luat în 
discuţie toate problemele care priveau modificarea organigramei. După cum 
observaţi, nu a fost desfinţate sau înfinţate posturi şi funcţii ci doar în cadrul 
compartimentelor, birourilor şi serviciilor s-au făcut unele modificări  de posturi prin 
trecerea dintr-un serviciu în altul. Vă asigur că în ceea ce priveşte Filarmonica 
Oltenia din Craiova  consiliul de administraţie funcţionează normal, ne întâlnim 
câteodată chiar mai des de o dată pe lună prin amabilitatea membrilor acestui 
consiliu, ca atare nu se pune în discuţie desfinţarea lui. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii 

“Oltenia” 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.115/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica 
“Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (Vasile, Cherciu).  
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22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013. 

 D-na Secretar: 
 Aici este răspunsul valabil pentru dl. Pană, această instituţie de cultură datorită 
dimensiunii sale, nu are consiliu administrativ. Ca atare, n-aţi fost invitat, dacă aţi 
văzut urmează să revocăm şi hotărârea prin care aţi fost desemnat ca reprezentant în 
consiliul administrativ, cum are Filarmonica, Teatrul Liric şi celelalte instituţii. Din 
acest motiv nu aţi fost invitat. Noi nu am modificat însă regulamentul din care 
această instituţie de cultură nu mai are acest consiliu administrativ din care dvs. 
fuseseţi desemnat la începutul mandatului. Numai că, în acest an trebuia să vă 
comunice încetarea calităţii, ceea ce vom face de îndată astăzi când luăm act şi de 
acest regulament. Regulamentul trebuia modificat de drept în momentul în care am 
venit cu noua structură şi nu am aprobat organigrama. De aceea vă comunicăm 
astăzi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de 

Cultură “Traian Demetrescu”  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.118/2013 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2012 
referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Consiliul Administrativ al Casei de Cultură “Traian Demetrescu” 
Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 3 voturi împotrivă (Pană, Cherciu, Vasile).  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de management pentru Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” Craiova. 

 D-na Secretar: 
 Întrucât la acest regulament avem şi un buletin de vot prin care avem membri 
titulari ai comisiei de contestaţii şi supleanţi, o să vă rog să faceţi propuneri pentru 
comisii din rândul consilierilor, noi vom distribui buletinele de vot şi la final vom 
comunica  rezultatul comisiei de validare Propunerile pe care le-am primit sunt: 
membru titular – Manda Sorin, membru în comisia de contestaţii – Popescu Nicoleta 
şi membru supleant – Pîrvu Gheorghe.  
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 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, d-ra Predescu, preşedinta comisiei de validare, a prezentat 
rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 3 buletine de vot au fost anulate, un loc fiind vacant, iar 2 membri ai 
consiliului local lipsesc.  
 Pentru componenţa comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor în 
vederea desfăşurării concursului de proiecte de management la  Casa de Cultura 
„Traian Demetrescu” Craiova. Cei trei membri propuşi ca membri specialişti şi 
membri ai consiliului local, atât titulari, cât şi pentru comisiile de soluţionare a 
contestaţiilor şi supleanţi, au primit 24 voturi pentru. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management şi caietul de obiective la Casa de Cultura „Traian 
Demetrescu” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management la 
Casa de Cultura „Traian Demetrescu” Craiova, prevăzute în anexa nr.4 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultura 
„Traian Demetrescu” Craiova 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 aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului de management pentru Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova. 
D-na Secretar: 

 Propunerile pe care le-am primit sunt: membru titular – Socoteanu Răzvan, 
membru în comisia de contestaţii – Cotescu Nicuşor şi membru supleant – Sas 
Teodor. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, d-ra Predescu, preşedinta comisiei de validare, a prezentat 
rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 3 buletine de vot au fost anulate, un loc fiind vacant, iar 2 membri ai 
consiliului local lipsesc.  
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 Cele trei persoane propuse pentru titulari, respectiv soluţionarea contestaţiilor 
şi supleanţi, au fost votate cu 24 voturi pentru fiecare. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management şi caietul de obiective la Teatrul pentru Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

25. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în vederea organizării Festivalului Berii Craiova 2013 – “Zilele 
Prieteniei” Bergenbier. 

 Dl. Cilibiu: 
 Avem la mapă anexa la acest punct, contractul de asociere nr. 4 din 23 iulie 
2013 şi aş vrea să ne spuneţi şi nouă care este diferenţa între Explosiv Division şi 
compania artistică Mix Music Show, cel puţin la final semnează administrator 
Gavrilă Ionela de la Mix Music Show iar noi vorbim de Explosive Division 
Marketing. 
 D-na Secretar: 
 Este prima formă a contractului care din eroare fiind lucrat electronic, a fost 
consemnată cu vechiul titular într-un contract de administrare. Deci noi am refăcut, 
pe site şi în toate documentele apare exact titulatura Explosive Division  Marketing 
SRL.  
 Dl. Cherciu: 
 Eu am o scurtă intervenţie pentru că deşi acest punct pare inofensiv la prima 
vedere, el denotă faptul că noi, consiliul local, suntem împinşi să devenim, o formulă 
utilizată recent, simpli constatatori.  Adică faptul că noi votăm se pare că este oricum 
presupus şi atunci devenim martori la căratul apei şi vă spun asta pentru că venind 
astăzi către primărie, am constatat că oraşul s-a umplut de afişe şi panouri care 
anunţă aceste zile. Mă întreb cei care au pus panourile de unde au certitudinea că 
acest proiect va trece. Poate astăzi consilierii ar decide altceva. Modul acesta de lucru 
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în care suntem trimişi până la urmă în derizoriu şi aici chiar le-aş adresa o întrebare 
colegilor care formează majoritatea, dânşii se simt confortabil în această postură în 
care o societate este pur şi simplu absolut convinsă că ăia vor vota, că am discutat 
noi cu executivul. Voi fi pentru acest punct  dar vă repet că suntem pe o cale 
periculoasă în care singuri noi consilierii, ne trimitem în derizoriu. Cetăţenii Craiovei 
nu ne-au votat pentru asta. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C.Explosive Division Marketing S.R.L., în vederea 
organizării evenimentului „Zilele Prieteniei”, în zilele de 3 şi 4 august 2013, 
în Piaţa Mihai Viteazul, conform contractului de asociere prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt şi 
S.C.Explosive Division Marketing S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 

care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite 
prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din 
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 prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

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

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de  închiriere 
nr.120699/15.06.2004, încheiat între Municipiul Craiova şi Bădan Georgeta, 
care are ca obiect locuinţa care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situată în municipiul Craiova, str.C-tin Brâncoveanu, nr.35, bl.201 J, 
sc.1, ap.8, 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 a locuinţelor 
prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea  componenţei 
Comisiei Sociale. 
D-na Secretar: 

 Înmânăm buletinele de vot şi vă prezentăm la final rezultatul. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, d-ra Predescu, preşedinta comisiei de validare, a prezentat 
rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 3 buletine de vot au fost anulate, un loc fiind vacant, iar 2 membri ai 
consiliului local lipsesc.  
 A fost propusă d-na Cristina Calangiu – 24 voturi pentru. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale, în 
sensul înlocuirii dlui. Tudor Florentin, cu dna. Calangiu Cristina Mariana – 
viceprimar al municipiului Craiova. 

 Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari 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. 
 
 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 
Dl. Pană: 

 Eu ieri am avut o interpelare în cadrul comisiei, aţi zis că până astăzi se ia o 
decizie în ceea ce priveşte ce noi am ridicat ca obiecţii prin faptul că în cadrul 
audienţelor au venit oameni la noi şi au sesizat că nu avem aceeaşi linie pentru toţi şi 
anume faptul că toate contractele se prelungesc până la 31 decembrie 2012 aşa cum 
am discutat aici în plen.  Sper ca şi cei care au fost la noi în audienţă, nu numai la 
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mine, aproape la toţi consilierii, să beneficieze de aceleaşi clauze pentru care noi am 
votat să fie admişi până la 31 decembrie 2012. Nu este cazul să dau acum un 
exemplu, dar a venit la mine cetăţeanul respectiv şi mi-a adus şi un răspuns care 
puţin m-a lăsat pe gânduri, faptul că Pieţe şi Târguri spune în cart. 1 Mai  că nu au 
nicio tangenţă cu această problemă. Aş vrea totuşi să primesc un răspuns scris. 
 Dl. Preşedinte: 
 Solicităm să vi se trimită răspuns. Supun la vot proiectul de hotărâre în 
ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2013, urmând ca în termen de 30 de 
zile calendaristice de la această data să fie desfiinţate pe cheltuiala 
utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabileşte conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013 privind 
impozitele şi taxele locale, pe anul 2013, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2013. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contracteleor de închiriere  identificate la art. 1 din prezenta 
hotărâre.  

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

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

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.12R/2010, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Ştefan cel Mare, zona bl.5, pe care este 
amplasată construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj. 

 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.12R/2010, având ca 

obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Ştefan cel Mare, zona bl.5, în suprafaţă de 20,00 mp, pe care este 
amplasată construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj, până la data de 
31.12.2013. 

Art.2.  Preţul închirierii terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se stabileşte 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, 
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privind impozitele şi taxele locale, pe anul 2013, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.51/2013. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de închiriere identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.310/2012.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Impozite şi 
Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
48421/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
C.M.I. dr.Godeanu Mihaela. 

 Dl. Vasile: 
 Referitor la acest contract din 2007, la art. 4 în care redevenţa este de 1 
eur/mp/an în primii 5 ani, la art. 4.2 spune că după primii 5 ani ai redevenţei se va 
stabili de concedent pornind de la preţul pieţei sub care redevenţa nu poate fi 
acceptată.  Am văzut fel de fel de modificări ale acestui contract, s-a schimbat 
titularul, în fine, s-a mărit suprafaţa fără licitaţie. Nu am văzut actul adiţional cu  
privire la această redevenţă. Am uitat să ne luăm bănuţii? Nu este la documentaţie. 
 D-na Secretar: 
 Putem să completăm. Să nu uitaţi regimul juridic al cabinetelor medicale unde 
nu negociem în condiţiile legii ci stabilim la valoarea la care s-a încheiat contractul. 
Ca atare, modificările pe care le-aţi avut nu au fost cu privire la cuantum, că acela se 
indexează, ci numai cu privire la suprafaţa pe care  a deţinut-o luând în exclusivitate 
şi o diferenţă pe care  n-o putea folosi altcineva. O să facem dovada eventual până la 
următoarea întâlnire cu dvs., sumele sunt încasate. Dacă vreţi să vă comunic aşa, deşi 
nu este domeniul meu sunt singurii care îşi achită integral toate redevenţele pe care le 
au la cabinetele medicale. Nu se iau nici avizele nu se comunică nici datele cu privire 
la cabinet dacă nu faci dovada că ai un titlu legal.  
 Dl. Vasile: 
 Întrebarea mea este. S-a modificat această chirie de 1 eur/mp?  
 D-na Secretar: 
 Nu, pentru că textul de lege nu permitea decât indexarea. Contractul l-am 
introduc în şedinţă de consiliu acum un an sau un an şi jumătate tot pentru medicul 
Godeanu şi aţi avut modificarea, nu pot să vă spun acum la cât se ridică, nu am de 
unde să ştiu, dar vă punem la dispoziţie acest cuantum.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.48421/2007, având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Micropoliclinicii, cart.Brazda lui Novac, str.1 Decembrie 1918, nr.14, în 
sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului din persoană fizică 
C.M.I.dr.Godeanu Mihaela, în persoană juridică S.C.MIA CLINIC S.R.L. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.MIA CLINIC 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (Vasile, Cherciu).  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind preluarea sectorului de drum naţional DN 65 
C km 3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în 
domeniul public al statului şi administrarea Departamentului pentru 
Infrastructură Proiecte şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., în domeniul public al 
statului şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Dl. Vasile: 
 Care ar fi costurile de întreţinere totuşi şi cum va afecta bugetul că nu mi-am 
dat seama. Preluăm acest drum dar cred că aceste costuri de întreţinere vor fi foarte 
mari, de ordinul milioanelor de euro şi nu ştiu cum va afecta bugetul nostru. Nu ne-a 
explicat nimeni. Preluăm totuşi o povară. 
 D-na Secretar: 
 Nu preluaţi o povară este ceva ce aţi deţinut anterior şi putem să-l folosim că 
este drumul de la CET până la sensul giratoriu în municipiul Craiova numai că de 
această dată nu era clarificat regimul juridic corect al acestei porţiuni de drum care 
până la intrarea în unitatea teritorială, este de interes naţional şi din interior este al 
municipiului Craiova. De aceea statul ne permite să ni-l administrăm,  altfel nu poţi 
să-ţi faci nicio lucrare în această zonă. Lucrările vi le spun dânşii când le vor face, 
noi vorbim acum decât să ne punem de acord să o predea.  
 Dl. Vasile: 
 Astăzi am vorbit şi de buget. Întrebarea mea nu era strict juridică ci 
economică. Nu am văzut nimic. 
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 D-na Secretar: 
 Noi facem această preluare a sectorului de la stat către municipiu, ca să putem 
face lucrări şi să putem realiza cheltuieli pe această porţiune, de aceea vă vorbesc de 
conţinutul lui.  
 Dl. Vasile: 
 Eu nu vorbesc juridic. Noi trebuie să avem o privire de ansamblu. În 
momentul în care discutăm de buget în aceeaşi şedinţă vorbim şi de această povară, 
trebuia să vedem cum ne va afecta bugetul întreţinerea acestei porţiuni de drum.  
Ştim că întreţinerea unui drum este de ordinul milioanelor de euro, de asta am spus 
nu de altceva. Astăzi s-a discutat şi de buget. S-ar putea să ne trezim peste o lună-
două că trebuie să tăiem ce am votat astăzi şi să mutăm la întreţinerea acestui drum. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă preluarea sectorului de drum naţional DN 65 C km 3+300-

4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova), aflat în domeniul public 
al statului şi administrarea Departamentului pentru Infrastructură Proiecte şi 
Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România S.A., în domeniul public al statului şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea realizării obiectivului 
de interes local „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a 
Polului de Creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona 
Metropolitană Craiova”. 

Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 se va face pe bază de proces-
verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotătâri, se revocă Hotărârile Consiliului 
Local al Municpiului Craiova nr.202/2012 şi 386/2013. 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în 
str.Brazda lui Novac, nr.66. 

 Dl. Pană: 
 Eu ştiu că ieri în comisie s-a respins acest proiect. 
 D-na Secretar: 
 Comisia nu şi-a dat niciun aviz pentru că nu s-a întrunit cvorumul legal. V-aţi 
abţinut toţi.Atunci nu se putea întruni cvorumul de a avea aviz pozitiv sau negativ, 
motiv pentru care acum celelelte comisii având pozitiv, supunem la vot în şedinţă.    
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 Dl. Vasile: 
 Referitor la această sumă de 1 eur/mp/lună pentru concesiune nu este cumva 
sub hotărârea de consiliu privind taxele locale cu privire la închirierea domeniului 
public în zona respectivă? 
 D-na Secretar: 
 Nu ştiu pe dinafară. 
 Dl. Vasile: 
 Este sub. Cine vrea să închirieze şi să nu aibă siguranţă că la anul va mai fi în 
Brazdă plăteşte peste 1 eur/mp, iar cine vrea să concesioneze pe o grămadă de ani 
plăteşte 1 eur/mp. Mi se pare puţină nedreptate faţă de alţi comercianţi ai Craiovei. 
 Dl. Director Gîlea: 
 Discutăm despre o redevenţă care se calculează la valoarea de piaţă şi trebuie 
să fie acoperită contravaloarea de piaţă a terenului în perioada de derulare a 
contractului. Nu discutăm de închiriere unde taxele de folosinţă se stabilesc pe alte 
criterii prin hotărâre de consiliu.   
 Dl. Vasile: 
 Atunci înseamnă că noi avem o problemă cu hotărârea de consiliu cu taxele 
locale. 
 D-na Secretar: 
 Nu veţi avea niciun conflict. Hotărârea aceea are în vedere tarife pentru 
închirierea locurilor publice. Acesta este un raport de evaluare care stabileşte un preţ 
de pornire în vederea determinării redevenţei care este cu totul altceva.   
 Dl. Vasile: 
 Să înţeleg atunci că din punct de vedere economic comercianţii ar trebui să 
ceară concesiune, nu închiriere că este mult mai avantajos. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii 

minime a  redevenţei pentru terenul care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str. Brazda lui Novac, nr.66, aferent 
Restaurantului “Novaci”, la valoarea de 4,52 lei/mp./lună, fără T.V.A., 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 1 abţinere (Pană).  
 
  

33. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul 
intravilan arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 24, parcela 25. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
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Art.1. Se acceptă donaţia făcută de Dumitrescu Sylvia Iuliana şi Prie Dragoş 
Alexandru, către municipiul Craiova, având ca obiect terenul intravilan 
arabil, cu destinaţia de drum de acces, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 
24, Parcela 25, în suprafaţă de 1225 mp. din acte şi 1220 mp. din măsurători, 
având număr cadastral 15131/17, înscris în cartea funciară nr.210403 
Craiova, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, pentru efectuarea procedurilor prevăzute de lege, în vederea 
transferului dreptului de proprietate.  

Art.3.  Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate vor fi suportate 
de către donatori. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al municipiului Craiova. 

Art.5.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
        intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 

            Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Dumitrescu Sylvia 
Iuliana şi Prie Dragoş Alexandru vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a spaţiului comercial aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală, Hala Carne. 

 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 spaţiului comercial aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Piaţa Centrală, Hala Carne, în suprafaţă de 26,58 mp., din 
care 14,52 mp. spaţiu de comercializare şi 12,06 mp. depozitare-dotări 
speciale, identificat la poziţia 17 din anexa nr.1care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, privind impozitele şi 
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taxele locale, pentru anul 2013, modificată de Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.51/2013. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractul de închiriere a spaţiului comercial identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietatea privată a 
municipiului Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex 
Vechi. 

 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 Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.335/2013 referitoare la concesionarea prin negociere directă, către S.C. 
COREAL  COM S.R.L.,  a unui teren aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66, în sensul 
diminuării cu 10,23 mp.a suprafeţei concesionate, de la 673,43 mp., la 663,20 
mp., identificată în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre,  

  Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o durată de 15 ani, către 
S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L., a terenurilor proprietate privată a 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 53,94 mp., aferent cofetăriei şi în 
suprafaţă de 10,23 mp., aferent terasei cofetăriei, situate în str.Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, identificate în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Nivelul minim al redevenţei de la care va porni negocierea, se stabileşte pe 
baza rapoartului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

  Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, S.C. AVILAREX IMPEX S.R.L. şi S.C.COREAL COM 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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36. Proiect de hotărâre privind compensarea terenului situat în municipiul 

Craiova, Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală 
„Lunca Jiului-Staţiune ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul situat în 
municipiul Craiova str.Hanul Roşu, nr.53, pentru scoaterea definitivă din 
fondul forestier naţional, în vederea realizării unui spital de urgenţă. 

 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 compensarea terenului în suprafaţă de 3,18 ha situat în municipiul 

Craiova, Tarlaua 37/1, Parcela 426/2 şi amenajistic în Baza experimentală 
„Lunca Jiului-Staţiune ICAS Craiova, u.a.218”, cu terenul în suprafaţă de 
16,6760 ha, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, înscris 
în Cartea Funciară nr.214844, având număr cadastral 214844, situat în 
str.Hanul Roşu, nr.53,  identificat în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în 
vederea realizării unui spital de urgenţă-Spitalul Municipal Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în 
cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A. 

 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 obiectului contractului de concesiune nr.267/2005, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Şişu Marius Daniel, 
prin majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în  cart.Eroilor, 
str.I.D.Sîrbu, nr.7A, de la 103,40 mp., la 114 mp., identificată în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.În termen de 60 de zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 
contractului de concesiune,  Şişu Marius Daniel are următoarele obligaţii: 

- să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 10,60 mp., la nivelul 
redevenţei, calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani, cu majorări şi 
penalităţi; 
- să întreprindă demersurile necesare dezmembrării terenului în suprafaţă de 1033 
mp., intabulat pe numele Municpiului Craiova, în Cartea Funciară nr.32993, având 
număr cadatral 16336, în două loturi: 
- lotul 1, în suprafaţă totală de 114 mp., ocupată de construcţiile proprietatea 
dlui.Şişu Marius Daniel; 
- lotul 2, în suprafaţă de 919 mp.,  
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identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe 
cheltuiala concesionarului. 

  Art.3.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  Şişu Marius Daniel, a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 114 mp., situat în cart.Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A, identificat în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.3 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

    Art.5.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către  Şişu Marius Daniel. 

  Art.6.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, să desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului 
identificat la art.3 din prezenta hotărâre, să reprezinte Municipiul Craiova în 
faţa notarului public pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare şi la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea 
şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.16/31.01.2008, 
nr.223/24.04.2008 şi nr.45/31.07.2008.  

  Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi  Şişu Marius Daniel vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului 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, după cum urmează: 

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziţia cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
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 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. 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului 
de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

 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 art.3 din contractul de concesiune încheiat între 

municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în sensul micşorării redevenţei lunare cu 
suma de 1515,43 lei/lună, de la 94.384 lei/lună, la 92868,57 lei/lună, 
începând cu 01.08.2013. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional 
la contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ 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. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013 referitoare la închirierea terenurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea 
cultivării de legume şi zarzavat. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.85/2013, cu terenurile care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, închiriate pe o perioadă de 1 an, 
în vederea cultivării de legume şi zarzavat, identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere a terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii propusă de 
operatorul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,  S.C.Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. 

 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 lista de investiţii propusă de operatorul serviciului de alimentare cu 

apă şi canalizare,  S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 
Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, aprobarea listei de investiţii prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  Oltenia  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

42. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea/înfiinţarea unor staţii taxi  în 
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 desfiinţarea staţiei taxi, amplasată în municipiul Craiova, str. 

Brazda lui Novac-Complex Baba Novac, carosabil, având un număr de 30 
locuri. 

Art.2. Se aprobă înfiinţarea staţiei  taxi, în municipiul Craiova, str.Brazda lui 
Novac, în zona blocurilor A6, A7,  având un număr de 12 locuri. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.4 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare 
la  desfiinţarea, suplimentarea cu locuri şi înfiinţarea de staţii de taxi  în 
municipiul Craiova. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura licitaţie 
publică a contractului de delegare pentru activitatea de ecarisaj din 
municipiul Craiova. 
Dl. Cherciu: 

 Practic acest punct din punctul meu de vedere nu face altceva decât să asume 
incompetenţa primăriei în a rezolva această problemă. Ni s-a promis că se rezolvă 
peste noapte, nu vom mai avea câini în municipiul Craiova, craiovenii au memoria 
ultimei campanii electorale şi constatăm că se ia hodoronca tronca peste noapte 
decizia să externalizăm, adică practic să ne spălăm pe mâini de acest serviciu. Chiar 
am cunoştinţă de efortuirle pe care dl. City manager Nedelescu le-a făcut în 
rezolvarea acestei probleme. Din punctul meu de vedere chiar dădea dovadă de 
deschidere pentru că se pronunţase în favoarea adunării mai multe păreri indiferent 
de culoarea politică însă, din nefericire, văd că acest  demers a fost stopat şi se ia 
hotărârea hai să dăm la alţii ca după aceea să avem pe cine arunca vina. Eu mă întreb 
dacă vom fi de acord, poate mâine ni se va propune să externalizăm întreţinerea 
drumurilor către firma Delta, poimâine transportul am scăpat de el, de pieţe am 
scăpat şi mă întreb, în ritmul acesta primăria ce va mai păstra. Eventual organizarea 
Festivalului haiducilor că la asta s-ar putea să ne pricepem mai bine. Încă o dată,  mie 
acest proiect de hotărâre mi se pare jignitor şi la adresa consiliului local şi a 
executivului prin faptul că recunoaştem că nu suntem în stare să rezolvăm această 
problemă şi mă întreb dincolo că suntem sau nu suntem în stare, avem garanţia că va 
fi mai ieftin decât ne-ar costa pe noi? Întreb de ce ei ar putea, cei care vor câştiga 
această activitate, de ce ei ar putea şi primăria n-ar putea? Eu totuşi de bună parte din 
personalul de la salubritate, i-am şi cunoscut de-a lungul timpului, chiar am o părere 
bună. Mulţi dintre dânşii, nu despre toţi. Ori acum să fim de acord să le luăm din 
atribuţii, încă o dată, fără nicio motivaţie, adică nu văd ce s-a schimbat faţă de acum 
două luni când  făceam adăposturi, prindeam toţi câinii şi acum în bună tradiţie ne 
spălăm pe mâini, nu putem, lasă să poată alţii. Asta este motivul pentru care voi vota 
împotrivă.  
 D-na viceprimar Calangiu: 
 O să-i dau cuvântul d-lui Nedelescu, pentru că realmente, dânsul este în 
măsură să vă răspundă, dar nu mă pot abţine să vă întreb: sunteţi de dreapta? 
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 Dl. Cherciu: 
 Dreapta are limite, d-nă. Una este iniţiativa privată şi alta sunt serviciile 
publice, deci în domeniul serviciilor publice există o limită pentru că, v-am spus, 
ducând la extrem putem să externalizăm totul şi păstrăm imaginea, deci 
compartimentul de imagine, organizarea de spectacole. Dacă asta înseamnă stânga, 
eu nu sunt nici de stânga nici de dreapta. 
 Dl. Vasile: 
 Îmi pare cău că d-na primar nu este printre noi, văd că-şi face un obicei din 
acest lucru. Din nou dânsa pasează responsabilitatea şi nu-şi asumă promisiunile 
electorale în virtutea cărora a ajuns în această funcţie. Nu este prima dată când 
pasează responsabilitatea, a făcut-o şi cu stadionul, ne-a promis stadion după care a 
pasat la Compania Naţională de Investiţii şi în cazul în care nu se va face în stilul 
dânsei caracteristic în care aruncă vina pe Boc, pe  PDL, pe Greuceanu, pe Harap 
Alb, va arunca de asemenea pe serviciul de la Compania Naţională de Investiţii. 
Aceasta este a doua pasare de responsabilitate şi, aşa cum a spus şi colegul meu, dl. 
Cherciu, în cazul în care Craiova nu va scăpa de câini, cine va fi de vină?  Acea 
firmă privată? Mai am o întrebare: aşa cum a spus şi dl. Cherciu, nu înţeleg de ce noi 
nu suntem în stare să facem ceea ce face această firmă privată, şi ce se va întâmpla 
cu angajaţii de la ecarisaj. Vă mulţumesc. 
 Dl. Nedelescu: 
 Cu tot respectul pe care îl am pentru toţi colegii, pentru că am şi eu un statut 
destul de lung în consiliul local şi vă asigur de tot respectul meu, vreau să vă spun că 
nu pasăm responsabilitatea nimănui, vreau să vă spun că tot noi răspundem pentru că 
şi la ora actuală noi avem delegare de gestiune către salubritate şi, după cum vedeţi, 
dacă nu este curat în oraş, noi nu spunem că salubritatea este de vină, spunem că noi, 
ne asumăm acest lucru. Problemele cu câinii – într-adevăr singurul primar care s-a 
implicat şi a alocat fonduri pentru construirea unui adăpost modern, este primarul Lia 
Olguţa Vasilescu, dar nu putem rezolva problema câinilor cu 700 locuri pe care noi 
le avem la ora actuală în acest adăpost. Dacă fcaem această externalizare, vreau să vă 
asigur că ne asumăm în continuare responsabilitatea, vreau să-l asigur pe dl. 
Consilier că în ceea ce priveşte personalul de la ecarisaj, va fi tot preluat, deci vom 
pune în contract preluarea întregului personal, nu va rămâne niciun om fără serviciu, 
nu-şi va pierde serviciul. Dacă mă întrebaţi pe mine ce a stat la baza acestei decizii 
pe care noi am hotărât să o luăm, nu vrem ca în continuare, pentru că ştim că acest 
adăpost trebuie extins pentru a rezolva problema în municipiu, nu vrem să mai 
alocăm bani de la municipalitate şi vrem să vină o firmă privată care să extindă 
adăpostul. Încă o dată mă repet, în ceea ce priveşte responsabilitatea, ne-o asumăm în 
totalitate, vă asigur. A mai fost aici o problemă şi chiar dacă nu face obiectul 
punctului de la ordinea de zi, în ceea ce priveşte pasarea responsabilităţii cu stadionul 
de către d-na primar, vă asigur că nu pasează responsabilitatea cu stadionul, vă asigur 
că numai prin  intervenţiile Domniei sale am reuşit, ca această investiţie este destul 
de mare şi consiliul local nu îşi permitea să o facă  să fie preluată de companie şi vă 
asigur că la anul va începe  această investiţie în ceea ce priveşte stadionul Ion 
Oblemenco şi vom proceda exact cum s-a procedat cu Sala Polivalentă, deci după ce 
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se va termina investiţia, stadionul va fi predat în patrimoniul Consiliului Local.  Dacă 
mai aveţi şi alte întrebări, vă stau la dispoziţie, dacă nu, vă mulţumesc. 
 Dl. Vasile: 
 A spus că personalul va fi preluat. Oricum eu voi fi împotriva pasării de 
responsabilitate, dar vă rog să aveţi în vedere în momentul în care va fi preluat 
personalul de această firmă privată, să nu se întâmple ca la Compania de Apă unde a 
fost preluat personalul de o companie privată, dar la salarii mult mai mici. Vă rog să 
aveţi în vedere şi să le puneţi în vedere. 
 Dl. Nedelescu: 
 Îl asigur pe coleg şi îmi asum eu responsabilitatea, cred că niciodată nu v-am 
dezinbformat, va fi preluat cu acelaşi salariu, dacă nu puţin mai mare. 
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Rugămintea este pentru că ne pretindem un consiliu cu obrazul subţire, să nu 
faceţi referiri la persoane care nu sunt de faţă, când nu sunt de faţă.  O vgedeţi 
suficient de des pe d-na primar ca să puteţi să faceţi tot felul de  referiri la dânsa când 
este de faţă. Despre asumări şi neasumări, nu cred că este cazul s-o apărăm noi 
pentru că ştie să se apere şi singură, dar cred că aşa este frumos, elegant şi în Codul 
Bunelor Maniere. 
 Dl. Vasile: 
 Eu am vorbit despre d-na primar, nu am vorbit despre altcineva. O văd destul 
de des, dar nu pot să vorbesc cu televizorul. 
 Dl. Manda: 
 Vroiam să vorbesc şi eu în legătură cu colegul nostru, Marian Vasile care 
vorbeşte de d-na primar că a lipsit la şedinţa de astăzi. Dânsul la comisia de 
specialitate din care face parte până acum are 17 absenţe.  N-ar trebui să vorbim 
despre absenţe, măcar de obrazul subţire de care zicea d-na viceprimar. 
 Dl. Vasile: 
 Este pe subiect? Vă rog să respectăm regulamentul de organizare şi 
funcţionare.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă atribuirea prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare 

pentru activitatea de ecarisaj în municipiul Craiova. 
Art.2. Se aprobă componenţa Colectivului de coordonare şi supervizare pentru 

atribuirea  contractului de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 1 abţinere (Daşoveanu).  
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44.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului nr.42515/2002 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN 
Lighting Co.S.A., având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public. 

 Dl. Cherciu: 
 Am o intervenţie, însă înainte îmi iau permisiunea totuşi să-i spun d-lui coleg 
consilier că este o mică diferenţă. Un consilier când lipseşte de la o comisie de 
specialitate, nu primeşte indemnizaţie. Eu nu ştiu dacă astăzi d-na primar figurează în 
concediu. 
 D-na Secretar: 
 D-na primar are delegare de competenţă astăzi, participă la întâlnirea de la 
minister cu masterplanul de deşeuri. Pe de altă parte, potrivit prevederilor Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, nu are obligaţia legală de a participa la 
şedinţele consiliului. Este oarecum motivată absenţa dumneaei. 
 Dl. Cherciu: 
 Despre contractul cu Luxten, el este un contract care la un moment dat era 
criticat, îmi aduc aminte în anii trecuţi acest  contract, dar nu mă refer la cei care 
între timp şi-au schimbat opinia şi era cu totul altceva. În momentul în care s-a pus 
problema prelungirii concesiunii acestui contract ni s-a spus că sunt motive de 
urgenţă pentru care nu putem organiza o nouă licitaţie. Eu am cerut în mod expres ca 
de aici înainte să condiţionăm pe cei care asigură iluminatul public în Craiova, de 
introducere a noilor tehnologii şi enumeram iluminatul led, folosirea panourilor 
solare, iar mai recent, am văzut municipiul Vaslui a instalat o centrală eoliană cu care 
îşi asigură acest necesar. Ţin foarte bine minte intervenţia pentru că atunci d-na 
primar a fost prezentă şi am fost pus la punct  că acestea sunt lucruri la mintea 
cocoşului şi m-am trezit eu acum să fac pe deşteptul făcând această solicitare. Poate 
m-am trezit atunci să fac această observaţie să constat că după aproape un an de zile 
în ce situaţie suntem? În continuare Craiova foloseşte vechiul tip de iluminat şi 
soluţia care se găseşte este să plătim la timp mai mult cu 5 mii euro pe lună, deci de 
ce să forţăm compania să facă investiţii în urma cărora consumul de energie ar 
scădea dramatic, deci vorbim aici de reducerea de câteva ori a consumului energetic 
şi le permitem, doar nu dăm din banii din buzunar,  hai să mărim să fim de acord cu 
5 mii euro în plus pe lună. Dacă tratăm astfel buzunarul comun al craiovenilor şi 
bugetul Craiovei este clar că nu putem fi cu toţii de acord asupra acestui mod. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.9.2.1, Capitolul 9 din contractul nr.42515/2002 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN 
Lighting Co.S.A., care va avea urmărul conţinut: „Valoarea lucrărilor de 
întreţinere şi menţinere nu va depăşi 35.000 euro/lună fără T.V.A.Plata 
lucrărilor de întreţinere şi menţinere se face în lei la cursul leu/euro din ziua 
facturării”. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adiţional 
de modificare a contractului nr. 42515/2002 de delegare a serviciului de 
iluminat public, prevăzut  în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.235/2002 referitoare la aprobarea 
contractului de delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de    iluminat public. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.LUXTEN 
Lighting Co.S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  
 
 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova. 
D-na Secretar: 

 O să distribuim ultimele buletine de vot din această şedinţă pentru că la 
componenţă în afară de dl. Viceprimar, mai sunt două calităţi care au fost înlocuite 
prin propunerea executivului şi le punem la dispoziţia dvs. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, d-ra Predescu, preşedinta comisiei de validare, a prezentat 
rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 3 buletine de vot au fost anulate, un loc fiind vacant, iar 2 membri ai 
consiliului local lipsesc.  
  Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova – 24 voturi pentru. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei 
Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, conform  anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 a 
Hotătârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi membrii comisiei 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

 
 



sed ord. 25.07.2013                                                                                       47                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la extindere hală industrială, în municipiul Craiova, str.Rîului, 
nr.393. 

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

         Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la extindere hală industrială, 
în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.393, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010 referitoare la atribuirea denumirii 
unor străzi 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 modificarea corespunzătoare a denumirii Aleii 1 Potelu, în Aleea 2 
Potelu şi respectiv Aleea 2 Potelu, în Aleea 1 Potelu, identificate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2010. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: 
ServiciulAdministraţie 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. 
 
 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2013 referitoare la aprobarea 
Nomenclatorului Stradal 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, prin completare, a Nomenclatorului Stradal al 

Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2013, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului 
Craiova. 
D-na Secretar: 

 O să înmânăm şi pentru această comisie buletinul de vot, rămânând ca 
rezultatele pentru toate proiectele să fie comunicate după terminarea punctelor de pe 
ordinea de zi. 
S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, d-ra Predescu, preşedinta comisiei de validare, a prezentat rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
 3 buletine de vot au fost anulate, un loc fiind vacant, iar 2 membri ai 
consiliului local lipsesc.  
  Dl. Genoiu Mihail – 24 voturi pentru. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cineeste pentru? 

 Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.139/2012, în sensul înlocuirii dlui. Tudor Florentin, cu 
dl.viceprimar Mihail Genoiu, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova.  

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011. 

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. 
 

 
50. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea d-nei Lia–Olguţa Vasilescu–

Primarul Municipiului Craiova să formuleze şi să semneze cerere de 
renunţare privind constituirea ca parte civilă în Dosarul Penal 
nr.18983/300/2013, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
Dl. Pană: 

 Eu am aceeaşi intervenţie pe care am avut-o şi ieri în comisie şi plec de la 
faptul că sportul în general şi fotbalul în special, ar trebui să fie un moment de 
bucurie, un moment de descătuşare de energii pozitive, un moment în care, când te 
duci aşa cum mă duceam odată pe stadion  să te bucuri de spectacolul sportiv. 
Observ că în ultimii 23 de ani acest lucru dispare treptat-treptat, ba mai mult, în 
ultima perioadă, devine o încrâncenare, o luptă fără scrupule între anumite grupări 
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care nu au ce căuta în sportul românesc. De aceea pentru mine am considerat că în 
momentul în care am luat acea decizie în consiliul local, poate se va face lumină în 
forbalul românesc. Aşa am considerat eu când ne-am constituit în parte civilă. 
Rămân surprins acum de această atitudine, şi dacă vreţi, de această incoerenţă. Nu 
vreau să transformăm sportul şi forbalul  în luptă încrâncenată. Vă mulţumesc. 
 Dl. Vasile: 
 Am o mică observaţie vis a vis de toate punctele de peste ordinea de zi, nu 
înţeleg la toate punctele peste ordinea de zi care este caracterul de urgenţă. Ştim că 
punctele peste ordinea de zi se introduc, conform regulamentului de organizare şi 
funcţionare, în cazul în care sunt cu caracter de urgenţă şi fac apel şi la colegul 
nostru, Pavel Badea, pe care îl stimez foarte mult care tot timpul a fost vehement şi a 
cerut această explicaţie mandatul trecut, care este caracterul de urgenţă la toate 
punctele peste ordinea de zi. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cherciu: 
 Oarecum în completarea colegului consilier Pană, vreau să mai adaug ceva. Eu 
nu am sprijinit nici primul demers de dare în judecată şi discutam la momentul acela 
că ne facem parte într-o chestiune care nu ne priveşte. Motivul care nui s-a invocat la 
momentul acela a fost că ne-au pătat onoarea şi ne-au înjurat, ăsta ar fi făcut pe scurt 
cei de la Federaţia Română. Astăzi văd că decidem sau ni se propunem să decidem să 
ne retragem. Atunci întrebarea mea este ce s-a schimbat între timp? Am primit scuze 
de la Dragomir şi de la cel care conduce Federaţia Română de Fotbal? Mâine 
poimâine ne putem declara ofensaţi de nu ştiu ce alt diferend de  alte personalităţi 
private? Ce am căutat noi în acest conflict şi dacă am intrat, de ce ieşim? Ce s-a 
schimbat de atunci până acum? Dacă atunci am fost lezaţi, ceream despăgubiri care 
ni s-a spus chiar de la compartimentul juridic că avem toate şansele să le obţinem.  
Renunţăm la ele şi dacă renunţăm, care este motivul? Raportul care însoţeşte acest 
proiect de hotărâre nu mai raportează nimic. Citindu-l nu înţelegi esenţa motivului 
pentru care luăm acum o decizie contrară sau ni se propune o decizie contrară faţă de 
cea de acum câteva luni. Vă repet, cumva, pentru că era previzibil un astfel de 
deznodământ,  la momentul respectiv eu nu am fost în susţinerea acestui proiect şi 
cred, cu toţii ar trebui de aici înainte şi fim mult mai atenţi la hotărâri din acestea 
oarecum imorale pentru că noi angajăm un oraş, nu angajăm o persoană. Persdoana 
respectivă dacă a schimbat injurii cu nu ştiu cine din federaţie, şi le poate rezolva 
singură, nu folosindu-ne pe noi, totuşi reprezentăm blazonul municipiului Craiova, în 
a ne târâ şi a ne extrage în tot felul de conflicte  până la urmă de natură personală. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se împuterniceşte d-na Lia–Olguţa Vasilescu–Primarul Municipiului 

Craiova să formuleze şi să semneze cerere de renunţare privind 
constituirea ca parte civilă în Dosarul Penal nr.18983/300/2013 aflat pe 
rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Muncipiului Craiova nr.46/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate 
şi Contencios Administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

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

51. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de 
concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L.  
Dl. Vasile: 

 Am solicitat să mi se spună caracterul de urgenţă la punctele peste ordinea de 
zi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr.292/2007, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko 
S.R.L, prin majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în bd. Dacia, 
nr.3A, de la 414 mp., la 1079 mp., identificată în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.După încheierea actului adiţional de modificare a contractului de concesiune, 
S.C.Roko Baroko S.R.L. are următoarele obligaţii: 

- să obţină certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru construcţiile 
edificate fără titlu, în termen de 90 de zile, de la încheierea actului adiţional. 
- să plătească integral contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 665 mp., la 
nivelul redevenţei, calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani, până la 
data de 31.12.2013. 
- să intabuleze în cartea funciară, pe numele municipiului Craiova, întreaga suprafaţă 
de teren de 1079 mp., situată în bd.Dacia, nr.3A, pe cheltuiala concesionarului. 
- să suporte cheltuielile ocazionate pentru efectuarea procedurilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

  Art.3. Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art.2 pct.a) şi b) din prezenta hotărâre, 
duce la încetarea de drept a actului adiţional la contractul de concesiune 
nr.292/2007, S.C.Roko Baroko S.R.L. având obligaţia de a desfiinţa 
construcţiile edificate fără autorizaţie de construire şi a aduce terenul în starea 
iniţială, pe cheltuiala proprie. 

  Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
să reprezinte Municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
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  Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 467/2009.  

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C.Roko Baroko S.R.L.vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Vasile) şi 1 abţinere (Daşoveanu). 
 

 
52. Proiect de hotărâre privind  preluarea din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului 
denumit Centrul de recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, 
Bd. Ştirbei Vodă, nr.122 
D-ra Predescu: 

 Eu cerusem să-mi daţi cuvântul, dar se pare că aţi uitat la două puncte anterior. 
Cu privire la urgenţă, cel puţin la acel punct vreau să vă invederez faptul că aşa cum 
rezultă din actele şi din înscrisurile ataşate proiectului, în acel dosar era un termen 
imediat după vacanţă în septembrie. În condiţiile în care noi ne retragem această 
cerere la primul termen de judecată, nu suportăm niciun fel de consecinţe materiale 
cu privire la calitatea procesuală pe care intenţionăm să o dobândim în acel proces. 
De aici şi urgenţa. Din punctul meu de vedere, retragerea poate fi analizată ca şi o 
formă de imparţialitate faţă de „actorii” de pe scena fotbalului craiovean, foşti şi 
prezenţi, dintre care în raport de unii faţă de care suntem parte consecinţă măsura 
luaţă astăzi. Pentru celelalte proiecte urgenţa este dată de  împrejurarea că sunt 
lucrări în curs care urmează să fie executate imediat condiţionate de termene. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   

Art.1. (1) Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului denumit Centrul de 
recuperare „Lunca”, situat în municipiul Craiova, Bd. Ştirbei Vodă, nr.122, cu 
număr de inventar MF 101655, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia 
actuală a imobilului ce face obiectul prezentei hotărâri. 

  Art.2. Predarea – primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe 
bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea Hotărârii de 
Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

  Art.3.Începând cu data predării-preluării bunului, municipiul Craiova se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra 
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bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, inclusiv în litigiile aflate în 
curs de judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

  Art.4.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 
şi se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.398/2013.  

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

                 Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

 
53. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret Dolj si Clubului Sportiv Municipal Craiova,  în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului 
„Ion Oblemenco”  

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

Art.1. (1) Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj şi Clubului Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”, situat în 
municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34, identificate  conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia de 
bază sportivă a bunurilor imobile identificate la alin.1 din prezenta hotărâre. 

     Art.2. În schimbul terenurilor de tenis, Consiliul Local al Muncipiului Craiova va 
pune la dispoziţia Direcţiei Judeţeane pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubului 
Sportiv Municipal Craiova, în mod gratuit, terenurile de tenis amplasate în 
„Parcul Tineretului”, în vederea desfăşurării activităţilor specifice. 

  Art.3.  (1)  Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se 
va face pe bază de proces – verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la 
publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

              (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de 
inventar din dotarea acestora. 
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              (3) După preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Craiova va 
proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor 
preluate. 

  Art.4.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 
şi se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/2013.  

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

                 Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv 
Municipal Craiova vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

 
54. Întrebări şi interpelări.  

 Dl. Ştefârţă: 
 Pentru că tot s-a vorbit de ieftinirea iluminatului public aş solicita ca 
executivul să aibă în vedere şi renegocierea costului pe kilowat pentru că acest lucru 
este posibil în momentul în care se cumpără energia electrică de pe piaţa liberă. 
Acest lucru s-a mai întâmplat în alte oraşe şi s-au obţinut serioase  reduceri de 
costuri, având în vedere că primăria este un mare consumator de energie electrică şi 
pentru şcoli, şi pentru spitale şi pentru alte locaţii în care ea achită costurile pentru 
energia electrică, în toate aceste locuri ar putea să obţină o înţelegere, un preţ mai 
bun decât cel curent de pe piaţă. Vă rog insistent să încercaţi să profitaţi de această 
oportunitate care se oferă marilor consumatori. 
 A doua problemă este  - se semnalează că esplanada din cart. Craioviţa ar 
merita să fie reîngrijită şi readusă la starea cu care ne-am obişnuit în anii trecuţi. 
 O nelămurire pe care o am eu şi care ar merita să fie cercetată este următoarea 
şi aş dori un răspuns. Sunt curios cum a ajuns criblura de la reparaţiile de la drumuri 
de astă-primăvară în arealul târgului privat al lemnarilor de la Făcăi. Pentru că 
cineva, toată criblura din oraş  a asfaltat acel depozit de lemne. Vreau să vă spun că 
avem destule străzi care ar fi putut să fie ameliorate cu acea criblură. Este un lucru 
care spune multe despre modul în care gestionăm bunurile publice. 
 O întrebare pe care am pus-o la comisia de urbanism şi pe care dacă o voi pune 
acum în public, sunt convinsă că voi primi răspuns. Este vorba de PUZ de pe str. 
Brestei – Fulger, care a reglementat nişte trasee de străzi. În momentul acesta pe 
respectivele străzi se asfaltează, se face canalizare, se trag utilităţi fără să se ţină cont 
de PUZ-ul respectiv. Deduc de aici că cei care fac aceste investiţii nu dau prea mulţi 
bani pe acel PUZ. În acelaşi timp însă, dacă un cetăţean doreşte să construiască în 
această zonă, el va fi împiedicat pe considerentul că PUZ-ul nu-i permite acelaşi 
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PUZ care nu este de laut în seamă atunci când se obţin autorizaţiile de construire 
pentru drumuri. Nu este nicio deosebire între autorizaţiile de construcţie de drum şi 
autorizaţie de construcţie de case. Doresc să mi se răspundă cum se tratează cu dublă 
măsură un drumar şi un constructor civil să zicem.  
 Dl. Cherciu: 
 Eu solicit o lămurire legată de un aspect care este comentat în mediile social 
media de pe internet, ştiu că există şi o petiţie anume legată de intenţia primăriei de a 
ceda Şcoala Obedeanu către Mitropolia Oltenia. Este foarte bună intenţia de a încerca 
salvarea imobilului de lângă Liceul Elena Cuza, deci clar această măsură este foarte 
bună, dar să nu îndreptăm un abuz printr-un alt abuz. Am văzut cu toţi testamentul 
celui care a donat şcoala către Craiova că nu era municipiu pe vremea aceea şi este, 
la urma urmelor, prima şcoală care a fost înfiinţată pe aceste meleaguri, ori din acest 
punct de vedere solicit pe de o parte să ni se prezinte stadiul acestor negocieri, adică 
dacă ele sunt reale s-au alarmat degeaba sau întemeiat cei care vor să salveze această 
şcoală, dacă este aşa fac invitaţia de a se căuta  o altă soluţie, adică să se propună 
totuşi un alt schimb de clădiri. Mai sunt alte clădiri, poate chiar mai noi din punctul 
de vedere al construcţiei care sunt în aceeaşi situaţie ca şi Şcoala Obedeanu că nu 
mai au foarte mulţi elevi şi poate şi mirotpolia ar fi mai încântată să primească o 
clădire mai nouă decât această clădire care, până la urmă este una din emblemele 
Craiovei. Solicit ca până la şedinţa viitoare sau în cel mai scurt timp să ni se facă o 
informare legată de aceste negocieri şi în cazul în care aceasta ne este intenţia, să se 
caute cu insistenţă o altă soluţie pentru a salva şi clădirea Liceului Elena Cuza dar şi 
şcoala Obedeanu. 
 D-na Secretar: 
 Pot să vă spun stadiul, pentru că dvs ştiţi, într-adevăr, probabil că toată lumea 
a făcut afirmaţii plecând de la oferta pe care a făcut-o Mitropolia ca să stingem 
litigiul, iar Liceul Elena Cuza s-a apărat peste tot că va scăpa de acest litigiu. În 
momentul de faţă cu excepţia lucrărilor de cadastru care au în vedere delimitarea 
suprafeţelor, ce avem noi, în domeniul public, ce are fiecare instituţie de învăţământ, 
nu s-a demarat nimic altceva. Şi noi am primit acele date legate de  originea dreptului 
şi importanţa Şcolii Obedeanu, nu s-a hotărât absolut nimic pentru că orice schimb 
am face ar trebui să aprobe consiliul local. În momentul de faţă în afară de lucrări 
legate de regularizarea regimului juridic pentru că la Obedeanu mai este în lateral o 
proprietate revendicată pe Legea 10/2001, nu este demarat nimic. Aceasta este oferta 
Mitropoliei în care se prevede posibilitatea de a păstra destinaţia, ca urmare a 
schimbului. 
 Dl. Cherciu: 
 Mă bucură această informare însă, pe de altă parte  n-aş vrea nici să ajungem 
în situaţia că vom fi informaţi în momentul când vom vedea pe ordinea de zi o astfel 
de hotărâre că aia nu va mai însemna informare ci va însemna ca multe altele că unii 
vor trebui să ridice mâna la comandă. Vă mulţumesc. 
 Dl. Pană: 
 Ca de obicei mă bucur că dl. Cherciu a preluat o parte din ceea ce vroiam eu să 
spun, dar voi face şi eu o propunere constructivă caresă fie în atenţia şi a d-nei 
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secretar şi a d-lui viceprimar, referitoare la această şcoală Obedeanu, în sensul că de 
foarte multe ori am ridicat problema anul trecut asupra circulaţiei şi pericolul pe care 
îl reprezintă la ora actuală circulaţia între Carol I şi Elena Cuza. De foarte multe ori 
oamenii de la poliţie nu pot să facă faţă la asemenea evenimente. De asemenea ştim 
că Elena Cuza şi Mitropolia este într-un litigiu pe această clădire. Acestea sunt 
aspecte negative. Şcoala Obedeanu a fost refăcută pe bani de la Banca Mondială, 
sunt condiţii propice pentru desfăşurarea cursurilor de la clasa I – IV. Iată de ce eu 
propun ca Şcoala Obedeanu să aparţină de Colegiul Elena Cuza şi să se analizeze ca 
cursurile claselor I-IV să se desfăşoare la Şcoala Obedeanu  şi ar fi un lucru 
extraordinar pentru că sunt altele condiţiile. În clădirea mitropoliei sunt condiţii 
improprii, improvizate, pe când acolo sunt condiţii de desfăşurare normale, precum şi 
locuri de parcare, deci este vorba de siguranţa elevilor. Noi trebuie să gândim în 
această cauză ce este mai important, siguranţa elevului şi situaţia elevului sau 
anumite păreri sau presiuni făcute de anumite grupuri pentru a menţine această 
chestiune. Am stinge litigiul dintre mitropolie şi Colegiul Elena Cuza şi  am menţine 
un loc sfânt de învăţământ printre primele din ţară şi am rezolva această problemă. 
Iată că eu vin şi cu propunerea concretă ca Şcoala Obedeanu, aşa cum aparţine acum 
de Şcoala nr. 12 să aparţină de Colegiul Elena Cuza.   
 Referitor la pieţe, modul în care  arată peiţele la ora actuală este sub orice 
critică. Mergeţi în Piaţa Centrală şi a propos de Piaţa Centrală, n-am vrut să intervin 
atunci ca să pot să vorbesc acum, am discutat ieri şi în comisie, în piaţa centrală 
avem un obiectiv istoric. Este vorba de vechea hală de carne care a fost cândva în 
vechea piaţă a Craiovei unde este Teatrul Naţional acum.  Trebuie să vedem cum 
putem să o conservăm, cum putem să o punem în valoare chiar atrăgând şi fonduri 
europene, astfel încât acest obiectiv din piaţa centrală să nu arate în halul insalubru în 
care este la ora actuală şi se numeşte hală de carne. Plecând de la această chestiune, 
nu trec prin toate pieţele, deşi în toate pieţele, i-aş ruga pe cei din executiv să le 
viziteze să vedeţi condiţiile inumane în care se desfăşoară activitatea în aceste pieţe. 
Mai este Piaţa Brestei care stă nefolosită, în care s-au băgat cca. 14 miliarde. S-a 
făcut un mic pas, s-a dat la o parte un chioşc dar haideţi să facem şi intrarea, breteaua 
aceea dinspre Brestei spre această piaţă şi haideţi s-o punem în valoare. Ştim aici 
decât să cerem măriri de organigrame, colegul meu a arătat cum îşi desfăşoară unii 
activitatea. Haideţi să fim eficienţi în ceea ce facem. Eu ştiu ce înseamnă proprietate 
privată  am lucrat şi voi lucra în acest domeniu, dar mie mi se pare  că trebuie să faci 
ceva pentru societate nu pentru a arăta că tu poţi să fii foarte eficient.  Piaţa Brestei 
este un obiectiv pe care eu îl urmăresc şi aş vrea să fie trecut pe tapet, banii care s-au 
băgat acolo şi pe care i-am înmormântat. 
 Dl. Voicu: 
 Aş avea  o rugăminte către serviciul de ecarisaj. Este vorba de zona  din 
spatele Liceului Pedagogic deşi s-au strâns o parte din câini, totuşi au rămas în 
special cei agresivi  zona aceea fiind cea mai mare zonă verde din  cartier este zilnic 
frecventată de foarte mulţi copii şi bătrâni şi săptămânal sunt două-trei cazuri în care 
sunt persoane muşcate de acei câini. 
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 Dl. Cilibiu: 
 Dl. Viceprimar Genoiu, mult  succes în activitatea în care v-aţi înhămat. Vreau 
să vă spun că punctele de astăzi pe care le voi supune atenţiei dvs. Vă vizează în mod 
direct pe dvs. Şi pe dl. City manager. Am constatat că în Craiova, pe lângă străziel 
care sunt în lucru, există străzi care nu sunt prinse în planul de sistematizare  şi de 
investiţii că există foarte multe guri de canal în tot oraşul, foarte multe guri de canal 
care ne transformă pe noi, şoferii în slalomişti. Faceţi o inventariere a acestora şi 
dacă se poate cu o firmă specializată din subordinea primăriei  să încercăm să le 
aducem la un nivel pentru că dacă aşteptăm până la o investiţie pe acea stradă s-ar 
putea să distrugem toate maşinile cetăţenilor. 
 Fluidizarea circulaţiei la intersecţia bvd. Dacia cu str. Constantin 
Brâncoveanu. De 8 luni de zile am ridicat această problemă, nu se întâmplă nimic. 
Nu am văzut-o prinsă nici ca capitol separat. Permanent acolo este un vacarm pentru 
că se claxonează într-una, neputându-se face la dreapta, str. Brâncoveanu a devenit 
foarte circulată, făcând legătură dintre Craioviţa Nouă şi centură, pentru că cei din 
Craioviţa preferă să iasă pe la Cimitirul Nord şi cel mai scurt drum este  pe 
Brâncoveanu şi atunci v-aş recomanda să facem acea bandă de preselecţie de care 
foarte mulţi colegi spuneau că este super utilă, dar văd că nu se întâmplă nimic. 
 Ultima problemă – v-aş ruga insistent şi asta datorită unor cetăţeni care merg 
cu copiii la locurile de joacă, cât mai curând să amplasaţi panouri de accfes interzis 
câini în zona locurilor de joacă pentru copii şi să urmărim să punem în aplicare 
hotărârea Consiliului local prin care posesorii de animale de companie sunt obligaţi 
să aibă cu ei obiectele necesare pentru asigurarea îndepărtării resturilor produse de 
animalele de companie. Cu ocazia asta cerem vigilenţă accentuată şi din partea  
reprezentanţilor Poliţiei Locale.   

 
 
Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.07.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 

Silviu Cristian Ştefănescu Dragotă                    Nicoleta Miulescu 
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