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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.04.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Manda, dl. 
Ştefănescu. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.03.2013 şi 
controlul de legalitate exercitat de către prefect cu privire la cele 66 de hotărâri 
adoptate, toate temeinice şi legale. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier  Sas Teodor pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 2942/19.04.2013, 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 25.04.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi 
de mediu, în anul 2012. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi “Zilei Municipiului 
Craiova”,  în data de 1 iunie. 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova – Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul 
I al anului 2013. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo S.R.L. Craiova, pe anul 2013. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri  Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pe anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din 
data de 29.04.2013. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L.. 

26. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
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accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 
2013. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, a unei sume reprezentând 
cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea a trei 
minori supuşi riscului abandonului, înscrişi la Creşa nr.2 Craiova, pe perioada 
frecventării creşei. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării materiei impozabile cu bunuri 
mobile ce aparţin persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în evidenţele 
Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru 
suprafeţe cu destinaţia de locuinţă. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str.Horia, nr.5. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între 
Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect 
imobiul – construcţie „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere 
Craiova”, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către 
Asociaţia Militarilor Proconcordia, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiul Craiova, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de 
închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării donaţiei având ca obiect 
terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.Parcul Libertăţii 1848, 
nr.17B. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării 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 unor bunuri 
imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”. 
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea 
valorificării şi casării, a unor bunuri-mijloace fixe care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, concesionate către S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. 

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.13/2012 referitoare la numirea membrilor Consiliului 
de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.239/2012 referitoare la mandatarea Primarului 
Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ordinea de zi. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2013 referitoare la aprobarea  componenţei 
Comisiei Sociale. 

44. 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. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere 
directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la 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. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei pensiuni, cu regim de înălţime S+P+2+M, în municipiul 
Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 E. 

48. Întrebări şi interpelări. 
 
 
Peste ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia de 
epurare a apelor uzate menajere, de către firme particulare care execută 
vidanjări de fose septice. 
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      Propun să votăm în bloc ordinea de zi cu specificarea ca punctul 1 peste 
ordinea de zi, propun să fie dezbătut înainte de întrebări şi interpelări. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

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

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi 
de mediu, în anul 2012. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi “Zilei Municipiului 
Craiova”,  în data de 1 iunie. 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova – Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe trimestrul I al anului 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe trimestrul I al anului 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul 
I al anului 2013. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo S.R.L. Craiova, pe anul 2013. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri  Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2013. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pe anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în 
Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din 
data de 29.04.2013. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciului de 
salubrizare. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L.. 

26. 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 mai 
2013. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, a unei sume reprezentând 
cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea a trei 
minori supuşi riscului abandonului, înscrişi la Creşa nr.2 Craiova, pe perioada 
frecventării creşei. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării materiei impozabile cu bunuri 
mobile ce aparţin persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în evidenţele 
Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru 
suprafeţe cu destinaţia de locuinţă. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, având ca 
obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul 
Craiova, str.Horia, nr.5. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între 
Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect 
imobiul – construcţie „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere 
Craiova”, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56. 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, către 
Asociaţia Militarilor Proconcordia, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiul Craiova, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de 
închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării donaţiei având ca obiect 
terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.Parcul Libertăţii 1848, 
nr.17B. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării 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 unor bunuri 
imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea 
valorificării şi casării, a unor bunuri-mijloace fixe care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova, concesionate către S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. 

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.13/2012 referitoare la numirea membrilor Consiliului 
de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.239/2012 referitoare la mandatarea Primarului 
Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ordinea de zi. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2013 referitoare la aprobarea  componenţei 
Comisiei Sociale. 

44. 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. 
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45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere 
directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la 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. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei pensiuni, cu regim de înălţime S+P+2+M, în municipiul 
Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 E. 

48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru deversarea în staţia de 
epurare a apelor uzate menajere, de către firme particulare care execută 
vidanjări de fose septice. 

49. Întrebări şi interpelări. 
 

  
 

 
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, 

socială şi de mediu, în anul 2012. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu, fiind votat cu unanimitate de voturi. 
     D-na Primar: 
     Vă mulţumesc. Cred că nu ar fi foarte multe discuţii de făcut aici. Este un raport 
cerut de legislaţia în  vigoare care priveşte starea economică, socială şi de mediu a 
municipiului Craiova. El a fost scris în urma datelor pe care le-am primit de la  
instituţiile statului. Un alt raport al primarului  va urma la preluarea mandatului de un 
an de zile deciu prin luna iulie va fi un alt raport cu ceea ce a reuşit să facă efectiv 
noua administraţie, care nu mai este prevăzut de lege, dar  respectând principiul 
transparenţei, noi îl vom face.  Am vrut să iau cuvântul şi ca să mai fac două 
informări consilierilor. Probabil că aţi primit deja, sau, dacă nu, veţi primi, se trage la 
xerox, o adresă pe care am primit-o de la Complexul Energetic Oltenia şi care se 
referă la preluarea regiei de termoficare de către Complexul Energetic Oltenia. Am 
trecut şi ultimul hop, mai precis Consiliul Concurenţei s-a pronunţat şi este pentru 
fuziune. Asta înseamnă că în data de 31 iulie va fi termenul final de preluare. În mod 
normal ar fi trebuit să fie mai devreme însă ca urmare a unei solicitări din partea 
Fondului proprietatea şi a unor clarificări pe care le-a solicitat consiliul concurenţei, 
a mai durat o perioadă de două luni această fuziune.  
 Apoi mai am o informare de făcut tot către consilieri. În urmă cu o lună de zile s-a 
aflat în vizită la Craiova  o companie chineză foarte puternică. Practic a fost  aici 
reprezentantul a 200 de companii din China ca să înţelegeţi cam care era forţa  
acestui concern. Pot să vă spun că avea aproape 4 mii de cercetători şi care printre 
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alte afaceri pe care doreşte să le facă în Craiova unele ţin de noi, altele ţin de 
localităţile din  zona noastră metropolitană, ne-au propus şi o variantă ca să preluăm 
energia de la această firmă cu 3%  mai ieftin pentru iluminatul public faţă de cât ne 
livrează la ora actuală CEZ-ul. este o informare, veţi primi mai multe detalii pe 
măsură ce le vom primi şi noi. Deocamdată aşa cum ştiţi, este monopol pe piaţă dar 
avem şi această variantă cu 3% mai ieftin decât  orice preţ lansează CEZ-ul. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi “Zilei Municipiului 
Craiova”,  în data de 1 iunie 

     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 sărbătorirea “Zilei Municipiului Craiova”, în data de 1 iunie. 
Art.2. Se aprobă Programul manifestărilor dedicate celei de-a XVII-a ediţii a “Zilei 

Municipiului Craiova”, care se vor desfăşura în perioda 27 mai-2 iunie 2013, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municpiului Craiova nr.147/1997. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt şi Redacţie Ziar vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Craiova – Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. 

     Dl. Cherciu: 
     Eu la acest punct voi avea o poziţie să zic, un pic ieşită din comun în sensul că voi 
dori să se consemneze că nu votez acest punct. Motivul, în opinia mea este simplu. 
Maiestatea Sa, regele, ar trebui în primul şi în primul rând să primească scuze de la 
cei care în 1947 l-au alungat în felul în care l-au alungat, ar trebui să primească scuze 
de la cei care conduceau România, partidul care se afla în 1990 - 1991 la putere şi l-
au fugărit cum l-au fugărit pe autostradă şi abia apoi să luăm în considerare 
acordarea unui astfel de titlu de cetăţean de onoare.  Pe de altă parte personal 
consider că a-l plasa pe Maiestatea Sa într-o galerie în care se află în continuare doi 
condamnaţi penal care şi-au ispăşit sau sunt în continuare în ispăşirea pedepsei  în 
închisoare. Nu este în niciun caz o onoare ci o dezonoare. Acestea fiind spuse, repet, 
poziţia mea va fi de a nu participa la acest vot. Vă mulţumesc. 
     D-na viceprimar Calangiu: 
     Partidul care l-a fugărit pe rege era sursa a două partide, cred că într-unul dintre 
ele sunteţi şi dvs. membru şi oricum nu cred că noi avem vreo legătură sau am fost în 
vreun fel implicaţi, cei de aici de faţă, în acele evenimente. În mai multe rânduri 
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acele evenimente au fost oarecum îndreptate după cum au considerat de cuviinţă 
persoanele care la momentul respectiv au fost implicate în acţiunea respectivă nu are 
nicio legătură nici cu persoana regelui, nici cu consiliul local actual al municipiului 
Craiova, nici cu executivul Craiovei. În al treilea rând, să fii cetăţean de onoare al 
Craiovei, nu este o ruşine pentru că la un moment dat cineva a considerat că este bine 
să facă şi anumite persoane. Nu ştiu dacă este legal sau ilegal sau care ar fi 
modalitatea de a retrage nişte titluri de onoare. Asta nu înseamnă că municipiul 
Craiova trebuie să cadă într-o umbră sau că dvs. consideraţi acum un oraş în care ar 
trebui să fie ruşine să fii cetăţean de onoare. Asta înseamnă că toţi  ceilalţi care sunt 
valori reale ale Craiovei, sunt până la urmă la egalitate, pentru că au acest titlu cu 
persoanele la care faceţi dvs. referire. În schimb, puteţi să veniţi cu o propunere 
concretă de retragere a titlului de cetăţean de onoare pentru  o persoană sau alta pe 
care o consideraţi dvs.        
     Dl. Cherciu: 
     Eu consider această iniţiativă monarhism de circumstanţă şi d-na viceprimar, vă 
aduc la cunoştinţă că personal am depăus un astfel de proiect de hotărâre de retragere 
a titlurilor de cetăţeni de onoare la ale celor doi infractori. Deci acel proiect există, 
este depus, din nefericire executivul nu consideră necesar a i se da curs. Eu personal 
în continuare nu înţeleg de unde avem această reţinere. Există proiectul. 
     D-na Primar: 
     Vă mulţumesc şi eu. Eu consider că executivul respectă legea şi regulamentul în 
vigoare care precizează clar faptul că în momentul în care un cetăţean de onoare a 
fost condamnat i se retrage automat titlu, deci nu mai era cazul să mai facem un alt 
circ pe aici, prin consiliul local, cum înţeleg că vor să facă unii. Dar este un alt 
subiect. Mi-ar fi plăcut foarte mult ca această decernare să nu fie umbrită de niciun 
fel de comentarii, poate prea agresive, aş spune.  
     Faţă de  Majestatea Sa, Regele Mihai, noi, craiovenii, avem oarecare obligaţii şi 
motive de recunoştinţă în sensul că la data de 17 aprilie 194, Regele Mihai a 
promulgat Legea nr. 131 prin care a luat fiinţă Orchestra Filarmonică Oltenia, iar 
Universitatea din Craiova a fost înfiinţată în data de 25 aprilie 1947 în urma 
promulgării Legii nr. 138 din 25 aprilie 1947 semnată de Majestatea sa, Regele 
Mihai al României. Asta înseamnă că două instituţii de referinţă ale Craiovei  poartă 
pe actul de naştere semnătura Majestăţii Sale şi cred că îi suntem datori cu acest titlu 
de cetăţean de onoare , în rest cred că ar trebui să ne oprim aici cu orice alt fel de 
comentarii politice. Sigur că suntem cu toţii oameni politici, dar în asemenea 
momente trebuie să fim cetăţeni ai Craiovei şi să recunoaştem meritele celor care au 
făcut ceva pentru acest oraş. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

Majestăţii Sale Regele Mihai I al României – în semn de recunoştinţă 
pentru complexa sa personalitate, pentru eforturile întreprinse de-a 
lungul istoriei pentru a menţine România liberă de orice intervenţie 
străină, pentru loialitatea pe care a arătat-o poporului român, 
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pentru propriul sacrificiu, pentru toate activităţile şi proiectele sale 
care au promovat  imaginea pozitivă a României în străinătate, au 
sprijinit cauza persoanelor defavorizate, au încurajat tinerele talente şi 
spiritul de antreprenoriat românesc şi au reprezentat o punte de legătură 
între românii din ţară şi cei din afara ei, între trecut, prezent şi viitor şi 
îndeosebi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea oraşului nostru. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
Municipiului Craiova, pe trimestrul 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 local al Municipiului Craiova, pe trimestrul 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. 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, pe trimestrul 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 trimestrul 

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. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe trimestrul 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. 
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul 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. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli 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 municipiului 

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 574.996,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 575.450,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1 – 18  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. 
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. 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal 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 Sport Club 

Municipal Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
•  total venituri –6.530,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
• total cheltuieli –6.530,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de 

funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.101/2013. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

9. 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  - 59.520,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
56.936,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 59.522,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
56.938,00 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. 
 
 

10. 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 – 708.252,00 mii lei; 
•  total cheltuieli  - 736.781,00 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 unanimitate de 
voturi. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 
2013, conform anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de 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. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Regiei Autonome de Transport 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 

Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia 
Autonomă de Transport 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Termo S.R.L. 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, 

pe anul 2013, conform anexelor nr.1 – 9 care fac  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L. 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. 

 
 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri  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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 

S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1- 9 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 22 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 1 abţinere (Sas). 
 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

pentru anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” 

S.A, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. 
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Compania de Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

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

     Dl. Daşoveanu: 
     La organigrame în principiu, eu personal şi cred că sunt şi în asentimentul 
colegilor, voi vota împotrivă la toate organigramele care ne vor fi propuse spre 
aprobare de acum înainte la care se fac reduceri de personal. Din păcate, este situaţie 
de criză. Îmi pare, rău, nu vreau s-o luaţi politic, d-na primar. Nu mă interesează dacă 
persoanele care sunt acolo, care trebuie să dispară din firmă, sunt de o anumită 
coloratură. Chiar nu mă interesează. problema este că vom vota poate organigrame la 
care rămâne acelaşi număr de personal sau la care creşte. 
     D-na Primar: 
     După cum aţi văzut, de când a venit noua administraţie nu a crescut numărul 
angajărilor în regie. Asta pentru că şi în această regie şi în celelalte regii, toate regiile 
pocnesc, asta pentru că în toate regiile au fost angajaţi foarte mulţi oameni, cred că 
99% din organizaţia dvs., a PDL-ului, a fost angajată în mandatul d-lui Mărinică, 
Compania de Apă vreo 200 de oameni şi o să mă opresc aici. N-aş dori să dau afară 
pe nimeni, indiferent de culoarea politică. Nu m-am implicat absolut deloc în aceste 
disponibilizări. Ele au fost în urma discuţiilor pe care le-au avut sindicatele cu 
managerii acestor instituţii. S-au făcut de comun acord. S-au făcut pentru că nu mai 
rezistă aceste regii. Avem varianta să le băgăm în insolvenţă, să punem lacătul pe 
ele, să le dăm în altă parte, aşa cum s-a întâm,plat cu Termoficarea, s-au să luăm 
măsuri care sigur nu ne plac.  Mie mai puţin decât oricui dar, din păcate, aceasta este 
situaţie.  Ştiţi că există un proverb: "Doctorul care nu curăţă bine rana, o face să 
duhnească". Dacă nu luăm măsuri care sunt şi impopulare, nu vom mai putea salva 
aceste regii.  Datoriile sunt exorbitante şi apar pe zi ce trece în sensul că fie cresc 
penalităţile la datoriile din urmă, fie apar altele de care nu ştiam. Noroc că mai vine 
Curtea de Conturi din când în când şi ne mai scoate unele din urmă.  
     Dl. Cherciu: 
     Să ştiţi că era cât pe aici să-i dau dreptate d-nei primar, însă am avut curiozitatea 
să mă uit ce s-a întâmplat cu organigramele de exemplu de la Pieţe şi Târguri. Dacă 
ar fi să luăm ce se spune asta ar însemna că noii manageri care sunt  în funcţie de 
aproape un an, făceau o analiză acum un an şi luau măsurile în consecinţă. Dacă ne 
uităm însă, la evoluţia acestor organigrame care  ne-au fost propuse în ultimul an, 
constatăm că a existat o creştere a numărului de personal, deci în aceleaşi condiţii, 
asta înseamnă că s-au angajat, bănuiesc că nu din clientela politică ci s-au angajat pe 
competenţă, după care văd că acel număr începe din nou să scadă. Acum 
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organigramele se restrâng. Acest mecanism de umflare şi dezumflare a organigramei 
cred că de fapt ascunde: trebuie să plece ai lor, ca să vină ai noştri.  
       D-na Primar: 
     Este greu să-i facem să plece pe ai dvs., dl. Cherciu, că sunt foarte mulţi şi este 
foarte complicat. 
     Dl. Cherciu: 
     Împuşcaţi-i, doamnă. Asta este soluţia. 
     D-na Primar: 
     Eu nu folosesc asemenea metode după stilul pe care îl tot arătaţi în aceste şedinţe 
de consiliu, s-ar părea că dvs. aţi fi în stare. Oricum am văzut pe guvernarea Boc cam 
ce înseamnă conducerea aşa cum o vede PDL-ul. Vreau să vă informez că la SC 
Pieţe şi Târguri s-au dublat încasările din prima lună a noii administraţii şi că SC 
Pieţe şi Târguri a trecut pe profit şi că Sc Pieţe şi Târguri la ora actuală lucrează la 
cel mai mare târg din România. Asta nu înseamnă că acolo trebuie să mai rămână 
persoane care nu fac nimic, care sunt învăţate să plimbe hârtiile dintr-un birou în 
altul. Avem nevoie de muncitori peste tot. Avem nevoie şi noi de funcţionari publici 
în Primăria Craiova dar nu avem nevoie de persoane care să pună frâne sau să plimbe 
hârtii. Vă mulţumesc. 
     Dl. Vasile: 
     Am luat cuvântul pentru că m-am simţit provocat. De fiecare dată aduceţi în 
discuţie PDL-ul şi vechea administraţie. Uitaţi că dl. consilier Cherciu v-a contrazis 
că aţi afirmat că actuala administraţie nu a făcut angajări şi vreau să vin în sprijinul 
d-lui Cherciu să spun că administraţia PDL-istă a  lăsat 119 persoane la SC Pieţe şi 
Târguri, după care în 30.08.2012 s-au făcut 122, după care în 29.11.2012 s-au făcut 
125, iar acum ni se propune să scădem la 113. Mai mult decât atât, aţi spus că actuala 
administraţie la SC Pieţe şi Târguri a adus pe profit. Conform documentelor pe care 
le avem noi, a terminat cu pierdere anul trecut. Documente pe care le avem noi. Asta 
avem. Dacă aveţi dvs. alte documente, poate ni le puteţi pune şi nouă la dispoziţie. 
     D-na Primar: 
     Vă rog să citiţi pe luni, cum spune şi colega mea, d-na viceprimar. Îmi asum 
greşeala de a fi păstrat inclusiv oamenii care erau pe funcţii şi care ar fi trebuit să 
plece a doua zi şi i-am lăsat totuşi să nu-şi piardă un loc de muncă, dar asta nu 
înseamnă că vom repeta aceeaşi greşeală la nesfârşit.  
     Dl. Vasile: 
     Întrebarea mea era: acum vor fi daţi afară pe principiul primii veniţi, primii 
plecaţi, sau ultimii veniţi, primii plecaţi? 
     D-na Primar: 
     Vor fi daţi afară cei care se înţeleg cu sindicatele. Sindicatele sunt cele în toate 
companiile noastre care au făcut înţelegerea. Am avut grijă ca înţelegerea să fie 
făcută cu sindicatele şi să plece acasă exact cei care nu fac nimic.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?       
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 
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anul 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, 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 22 voturi pentru şi 3 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Daşoveanu).  
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Regiei Autonome de Transport 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 organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Transport 

Craiova, pentru anul 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, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă 
de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 22 voturi pentru şi 3 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Daşoveanu).  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

     D-na Secretar: 
     La această organigramă am făcut o completare la denumirea pe care o are 
Compartimentul Calitate Mediu nu era cuprinsă activitatea energetică. Nu afectează 
numărul şi nici structura. 
     Dl. Pană: 
     Îmi cer scuze că am întârziat. Pentru că discutăm despre organigrama lui Termo 
ştiu că era un termen până pe 15.04.2013, era un program pentru fuziunea dintre 
Termo şi CET 2. Am fost şi ieri la comisie dar daţi-mi voie să spun, şi mulţumeswc 
dragi colegi că încercaţi să mă ajutaţi în ceea ce spun eu acum. O rog pe d-na primar, 
în calitate de vicepreşedinte şi o felicit cu această ocazie, al PSD la nivel naţional, să 
facă toate intervenţiile şi toate diligenţele pentru că la ora actuală Complexul 
Energetic Oltenia este în situaţie nu prea bună. O să vă spun de ce. Vin din domeniu 
şi vă spun date certe. Dacă comparăm anul trecut cu anul acesta, anul trecut  
Complexul Energetic Oltenia debita în sistem  2200 megawaţi, la acest sfârşit de 
săptămână, Complexul Energetic Oltenia a livrat numai 220 megawaţi aproape de 10 
ori mai puţin. Sunt probleme şi teme de îngrijorare din două puncte de vedere. Din 
punct de vedere al energiei şi al costurilor la facturi şi  ne interesează şi pe noi în 
calitate de cetăţeni ai Craiovei, dar ne interesează şi în perspectiva integrării Termo 
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în acest complex energetic. De aceea, rugămintea mea este ca toate diligenţele să fie 
făcute de aşa natură, încât într-adevăr Complexul Energetic Oltenia care a fost râvnit 
şi este râvnit de foarte mulţi să rămână în cadrul Complexului Energetic şi să 
funcţioneze la parametrii la care trebuie să funcţioneze. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     În mod normal acest lucru puteaţi să-l faceţi în mod  personal nu într-o şedinţă de 
consiliu local pentru că nu are nicio legătură cu ceea ce dezbatem, dar am să vă dau 
totuşi un răspuns.  Se întâmplă acest lucru pentru că a intrat în piaţă energia verde 
care este mult mai ieftină şi automat produce pierderi celorlalte entităţi, iar Guvernul 
României deşi a fost  foarte criticat, ne-a ajutat şi pe noi şi Hunedoara  printr-o 
ordonanţă de urgenţă ca 50% din ceea ce se produce, să  fie preluat. Asta înseamnă 
că salvăm locurile de muncă din Craiova şi din Deva. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. TERMO Craiova S.R.L, 

pentru anul 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, Serviciul Resurse Umane şi S.C. TERMO 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Pieţe şi Târguri 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 organigrama şi statul 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. 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 21 voturi pentru şi 3 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Daşoveanu) şi 1 abţinere (Sas).  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

  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 organigrama şi statul 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. 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” 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 organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi 

Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 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, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru 
Copii şi Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota 
ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. din data de 29.04.2013. 

  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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
29.04.2013, ordinea de zi privind majorarea capitalului social al S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. conform hotărârilor consiliilor locale – 
acţionari ai S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza 
Mădălina şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile 
serviciului de salubrizare. 

     Dl. Cherciu: 
     După mărirea tarifelor la apă, după mărirrea tarifelor la canalizare cu 80%, dacă 
nu mă înşeală memoria, acum urmează mărirea tarifelor la serviciul de salubritate, 
este adevărat, doar cu 20%, deci puteam şi mai mult, cum am reuşit la canalizare. Vă 
atrag atenţia că începând de anul viitor va intra în vigoare şi creşterea taxelor şi 
impozitelor cu 16% care anul acesta doar au fost amânate. Încep să am dubii legat de 
ceea ce se va întâmpla cu tarifele legate de gigacalorie pentru că, se pare că acel plan 
de fuziune nu va mai fi posibil şi în ciuda trimiterii la documentul pe care acum l-am 
citit pentru prima dată, în care se propune această amânare, vă aduc la cunoştinţă că 
dacă aţi fi urmărit agenţiile de presă de ieri seară şi astăzi dimineaţă, aţi fi văzut că o 
fuziune similară anume între El Cen şi RADET a fost respinsă. Deci astăzi pe 
agenţiile de presă s-a anunţat, cel puţin am văzut de dimineaţă  această ştire. Deci 
această amânare nu înseamnă că în niciun caz promisiunile care s-au luat legate de 
reducerile de tarife vor fi posibile încât trebuie să pregătim craiovenii că noua  
administraţie va mări în cel mai scurt timp şi acest tarif. Practic, am reuşit într-un an 
de zile să mărit toate tarifele şi impozitele posibile, deci nu a scăpat nimic pentru 
cetăţenii Craiovei, motiv pentru care nu vom fi de acord cu mărirea acestor tarife de 
salubrizare cu 20%. De altfel, eu voi repeta ori de câte ori voi avea ocazia. Vom 
refuza şi nu vom fi de acord cu nicio mărire de tarife, atâta vreme cât am spus-o, 
managerul respectivei instituţii nu vine şi cu un plan în care arată ce măsuri ia pentru 
reducerea de cheltuieli şi dacă este să mă refer la salubritate, nu am văzut nicăieri în 
raportul pe care dânşii l-au încheiat, o măsură prin care să oblige cetăţenii Craiovei, 
şi, din nefericire sunt foarte mulţi, d-na primar, care nu au contracte încheiate. Noi 
suntem totdeauna ăia fraierii care plătesc, ăia sunt buni, să le mai punem o mărire în 
spinare. Mă întreb atâta vreme cât văd în organigrame servicii speciale de urmărire 
clienţi, urmărire încasare, ce păzesc aceste servicii când aproape 50% mi se suflă de 
către un cetăţean din sală, din locuitorii Craiovei nu au încheiate aceste contracte. 
Care este măsura managerială a d-lui manager de la salubritate prin care urmăreşte 
nu să punem un bir în plus pe spinarea celor care plătesc, ci să adunăm de la toată 
lumea. Mergeţi în cartierele mărginaşe şi vă veţi cruci câte gunoaie sunt aruncate pe 
orice maidan. Este foarte simplu. Respectivii nu au contracte de salubritate pentru că 
dacă ar avea contracte, ar avea propriul tomberon şi nu ai mai vedea o Craiovă 
înecată în gunoaie. D-na primar, sunaţi-l pe dl. de la salubritate sau chiar mergeţi 
acolo şi spuneţi-i că înainte de a mări tarifele să încheie contracte şi toţi cetăţenii care 
au domiciliul pe raza municipiului Craiova să încheie contracte de salubritate şi 
atunci să ştiţi că în acel moment aş fi şi eu dispus să votez o majorare. Până atunci nu 
veţi avea votul nostru pentru. 
     D-na Primar: 
     Cred că putem să facem o discuţie foarte îndelungată şi cred că ar putea aici să mă 
ajute colegul dvs. de partid, dl. Sirop, care este în sală şi poate să vă dea mai multe 
argumente pentru care s-a ajuns din păcate la această majorare de tarif. De ce? Pentru 
că am găsit nişte datorii foarte mari din urmă, asta ca urmare a  administrării 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.04.2013                                                         22                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

perioadei în care dvs. făceaţi parte din majoritatea consiliului local. Datorii către 
groapa de gunoi, penalităţi, procese pe care le-am avut pentru aceste datorii şi 
penalităţi şi sigur şansa de a creşte tariful sau de a închide pur şi simplu salubritatea. 
Vă amintesc că aveam posibilitatea să externalizăm acest serviciu, dar nu am făcut-o 
tocmai că putem să controlăm tariful care la ora actuală vreau să vă spun că nu este 
mai mare ca în alte oraşe. Sigur că ne-ar fi plăcut să fie mai mic dar din păcate aşa s-
a gestionat situaţia la salubritate şi am făcut eforturi ca să nu externalizăm aceste 
servicii şi să le ţinem măcar până începe masterplanul de  deşeuri, unde vom avea, 
desigur şi obligaţia ca să fie contracte cu absolut toată lumea. Nu este procentul de 
50%. Cine vă şopteşte nu are niciun fel de legătură cu situaţia reală, dar văd că 
sursele dvs. sunt  aşa: mi-a şoptit un cetăţean din spate. Poate când vorbim într-o 
şedinţă  de consiliu local ar trebui să fim ceva mai bine informaţi. Eu o să-l las şi pe 
dl. Nedelescu să vă dea mai multe amănunte, dacă doreşte, şi bineînţeles, pe colegul 
dvs., dl. Sirop.  
     Dl. Nedelescu: 
     Este adevărat, creştem tarifele cu 20%, dar foarte bine d-na primar a spus cărui 
fapt se datorează această creştere de tarife. Eu zic că am făcut un lucru extraordinar 
de bun, dl. consilier, că menţinem în continuare salubritatea sub conducerea 
primăriei municipiului Craiova, iar în ceea ce priveşte că nu avem contracte în 
totalitate, este adevărat că mai avem de lucru în această zonă, chiar acum 
inventariem şi vreau să vă spun că studiem la ora actuală şi sper ca în cel mai scurt 
timp, câteva luni de zile, să  venim cu propunere către consiliul local şi noi să 
introducem o taxă de salubrizare, care taxă de salubrizare să fie încasată de către 
serviciul de impozite şi taxe şi atunci, într-adevăr, reuşim să-i prindem în totalitate pe 
cei care  aruncă gunoi. Că mai sunt gunoaie aruncate pe ici pe colo este adevărat, dar 
vreau să vă spun că la numărul de personal pe care îl avem, conform normelor în 
vigoare, noi nu acoperim în totalitate municipiul Craiova şi facem eforturi disperate 
cu aceşti oameni pentru a ţine în viaţă municipiul Craiova. Pentru a acoperi în 
totalitate conform normelor, am avea nevoie de 750 de angajaţi la salubritate şi nu 
avem aceşti oameni pentru că ştim ce ar însemna pentru bugetul municipiului 
Craiova. Eu vă mulţumesc şi vă asigur că gestionăm bine această situaţie şi mai mult, 
o să introducem într-adevăr, această taxă de salubrizare. Am gândit-o şi ştiţi că v-am 
prezentat-o şi dvs. şi v-am spus că vom mai avea  taxă de salubrizare la nivelul 
municipiului. Vă mulţumesc. 
     Dl. Sirop: 
     Vreau să fac o precizare referitoare la această aşa zisă majorare de tarif.  Ar trebui 
mai degrabă să intrăm în profunzimea lucrurilor, pentru că tariful acesta nu a fost 
majorat de doi ani şi este vorba mai degrabă despre o ajustare la preţurile pieţei, 
adică preţul de achiziţie al  utilităţilor, preţul de achiziţie al motorinei, costurile 
noastre efective şi la un moment dat să ne raportăm şi la indicele de  inflaţie pentru 
că în momentul de faţă inflaţia de la fosta majorare şi până acum  este de aproximativ 
23% iar reflectarea în acest tarif este mult mai mică. Totodată v-aţi referit un pic la 
latura asta cu contractarea. Vă rog să mă credeţi că m-am implicat foarte atent în 
această latură că până la urmă de acolo se încasează banii noştri, dar, intrând un pic 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.04.2013                                                         23                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

în profunzimea  problemei. O să constatăm că sunt zone şi zone, sunt  oameni şi 
oameni şi unde mergem şi ne bucurăm că am încheiat un contract sau două sau 100 şi 
împrăştiem nişte pubele acolo, facturăm nişte bani şi ne încărcăm cu un TVA, 
constatăm după aceea că nu reuşim să încasăm aceste sume că poate unii oameni nu 
sunt de bună credinţă ca toţi ceilalţi cetăţeni ai Craiovei şi sumele sunt destul de mici 
încât să poată fi puse în executare sau să meargă cu ele în instanţă. Sunt foarte multe 
piedici de care ne putem lovi  în practică. Revenind acum la ce s-a discutat despre 
tariful de depozitare şi penalităţi ş.a.m.d., vorbim despre un contract încheiat în 
vremea fostului primar Antonie Solomon care a încheiat acest contract cu Ecosud pe 
49 de ani. Mai sunt 39 de ani şi trece, un contract foarte păgubos pentru salubritate şi 
dacă ne comparăm cu alte oraşe tariful nostru de depozitare este mult mult mai mare. 
Aşa că, din punctul meu de vedere, această majorare de  tarif eu aş numi-o ajustare şi 
este  până la urmă o consecinţă a creşterilor celorlalte costuri şi se impune la acest 
moment.  Deci este o ajustare, nu o majorare, nu vrea salubritatea să se procopsească 
cu această creştere ci pur şi simplu tariful n-a fost ajustat de doi ani şi suntem nevoiţi 
să operăm această modificare. 
     Dl. Nedelescu: 
     Fac o precizare. Vorbea colegul meu de creşterea tarifului. Vreau să vă spun, noi 
în municipiul Craiova în loc să plătim 11,90 dolari pe tonă cu TVA inclus pentru 
gunoiul depozitat, datorită unei aprobări a consiliului localcare a fost în mandatul 
trecut şi a propunerii pe care am avut-o de la executiv şi vă reamintiţi, eram consilier, 
v-am rugat să nu creştem acel tarif, am ajuns la ora actuală să plătim 25 euro pe tonă, 
tot aprobării consiliului local. 
      Dl. Cherciu: 
     Mă declar mulţumit, m-a lămurit dl. Sirop că nu este majorare ci ajustare, deci 
asta mă consolează. Al doilea lucru, aşteptam un răspuns precis pentru că dânsul 
cunoaşte numărul de contracte încheiate cu cetăţenii Craiovei şi dacă raportăm la 
populaţia de 300 mii vedem exact dacă acel 50% a fost corect sau nu a fost corect. 
Întrebarea mea este către dl. director câte contracte există încheiate la nivelul 
municipiului Craiova de către salubritate. 
     Dl. Sirop: 
     Avem contracte în momentul de faţă ce acoperă 205 mii cetăţeni ai Craiovei. Asta 
nu înseamnă neapărat 205 mii contracte, pe zona de case se încheie contracte în mod 
direct, pe zone de blocuri se încheie de către asociaţia de proprietari, dar  în totalitate 
plătesc 205 mii cetăţeni ai Craiovei salubritatea. Restul eu aş zice că ne hazardăm 
când zicem că sunt 300 mii cetăţeni. La ultimul recensământ care nu este încă validat 
a reieşit că oraşul nostru ar avea populaţie cam 260 mii. Până să se oficializeze aceste 
date putem să mergem şi pe calculul dvs. dar mi se pare un pic exagerat. Deci într-
adevăr există o bază de colectare care ar trebui lărgită, este clar, dar cum s-a discutat 
şi un pic mai devreme, analizăm posibilitatea şi am analizat inclusiv în mandatul meu 
de director general posibilitatea de a institui această taxă de salubrizare şi  a scoate la 
lumină foarte mulţi dintre aceşti neplătitori care vrând nevrând până la urmă 
impozitele şi taxele tot trebuie să şi le plătească, numai că o măsură de genul ăsta nu 
se poate face bătând din palme ci printr-un studiu aprofundat asupra efectelor ce le 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 25.04.2013                                                         24                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

produce o astfel de măsură în alte localităţi care au implementat-o deja de mai mult 
timp. 
     Dl. Cherciu: 
     Din răspunsul d-lui director înţeleg că avem o rezervă de cel puţin 30%  de mărire 
a bazei. Pe de altă parte, de acord că nu se poate face bătând din palme, însă un lucru 
este clar că întâi şi întâi trebuie să te apuci să baţi din palme ca să ajungi să o faci. În 
fine, eram dator şi cu o întrebare către d-na primar, anume dacă dânsa ne poate daun 
orizont de timp, încă un an, încă doi în care crede că va descoperi toate acele rele pe 
care le-a făcut PDL încât să ajungem la punctul în care dânsa să nu mai facă tot 
timpul referire la trecut pentru că în ritmul ăsta a trecut deja un an şi dacă tot 
descoperiţi datorii, mai descoperiţi nu ştiu ce Dumnezeu, mi-e teamă că veţi fi 
ocupată toţi anii de mandat cu aceste descoperiri din urmă. Eu cred că aveţi totuşi un 
an, mai daţi-vă şase luni în care veţi începe într-adevăr să administraţi. Bănuiesc 
totuşi, că dacă aveaţi nişte funcţionari competenţi cu dvs. până acum puteau să vă 
aducă toate aceste situaţiicum de descoperiţi şi redescoperiţi în fiecare zi alte 
probleme. 
     D-na Primar: 
     Nu le descopăr eu, le descoperă Curtea de Conturi. Din păcate nu se iau şi 
măsurile legale aşa cum le aşteptăm că noi aşa ne-am dori să se întâmple. Cât timp o 
să descopere Curtea de Conturi, o să vă informăm şi pe dvs. ce se descoperă ca să 
ştiţi măcar ce s-a întâmplat sub dvs. data trecută. Aş vrea să fac o corectură aici 
pentru că tot vorbea domnul despre faptul că am amânat creşterea de taxe şi impozite 
de 16% anul acesta pentru anul viitor. Eu înţeleg că nu mai este bine nici că nu 
mărim taxele şi impozitele ca să le dăm posibilitatea unora să ne dea lecţii de 
moralitate pe aici. Noi nu ne-am propus să creştem taxele şi impozitele pe anul viitor, 
aşa că dacă nu sunteţi mama Omida nu aveţi de unde să ştiţi dvs. acest lucru. 
     Dl. Cherciu:  
     Este o lege, d-nă. Eu citesc legea. Ca să citeşti legea nu trebuie să fii mama 
Omida. 
     D-na Primar: 
     Pe baza acestei legi dl. Boc de la Cluj a mărit impozitele şi taxele cu 16% şi eu la 
Craiova şi Mazăre la Constanţa nu le-am mărit. 
     Dl. Cherciu: 
     Şi mama Omida dacă citeşte acea lege ar vedea că legea spune că se dă o 
derogare, deci noi am fost de acord cu derogarea pe anul acesta. Anul viitor însă, 
datorită Guvernului Ponta nu veţi avea. 
     D-na Primar: 
     Cred că nu este cazul să mai facem circ în această şedinţă de consiliu local. 
     Dl. Daşoveanu: 
     Asumându-mi orice fel de  discurs politic, mă declar mulţumit de explicaţiile d-lui 
Nedelescu şi ale d-lui director Sirop şi voi vota pentru acest punct.  
     D-ra Predescu: 
     Vroiam doar să vă spun că s-a luat de mai multe ori cuvântul pe aceeaşi chestiune 
de una şi aceeaşi persoană fără să fie vorba despre un drept la replică. Problemele de 
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fond au fost discutate. Din 2004 ştiu că au fost discuţii cu privire la acest Ecosud  şi 
modul cum s-a gândit atunci contractul şi cu toţii am fost nemulţumiţi. Eu cel puţin 
din 2004 am preluat ca fiind o problemă mult mai veche şi o ducem ca atare. Pe de 
altă parte acum înţeleg că se urmăreşte mărirea bazei de culegere a acestor resurse de 
care societatea de salubrizare are nevoie pentru că este corect ca întreaga populaţie 
fiind serviciu de utilitate publică, să beneficieze în mod egal de acest serviciu pe 
teritoriul municipiului Craiova. În ceea ce priveşte proiectul, în raport erau arătate 
clar care sunt cauzele ce duc la această ajustare de tarif. Oricum discuţiile au fost în 
exces faţă de cele arătate în raport care justifică luarea măsurii propuse. Dl. 
preşedinte, eu vă solicit să supuneţi votului acest proiect.  
     Dl. viceprimar Tudor: 
     Am să fiu foarte scurt şi am să fac referire la taxe şi impozite şi am să-i aduc 
aminte d-lui Cherciu  că menţinerea taxelor şi impozitelor la nivelul anului trecut nu 
a făcut altceva decât să crească gradul de colectare şi îi aduc aminte ca să studieze 
documentele că la 1 aprilie am colectat aceeaşi sumă pe care anul trecut colegii 
dânsului care gestionau lucrurile acolo, au coletat-o la 1 mai, deci cu o lună de zile 
mai puţin ca şi timp am colectat aceeaşi sumă ca anul trecut începând colectarea de 
pe data de 18 ianuarie, nu de pe data de 3 ianuarie. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Eu aş vrea să mai fac o singură precizare ca să nu fie îngrijoraţi cetăţenii că 
plătesc şi o să plătească pentru a-i ţine pe alţii în spate. Două precizări ar fi de făcut. 
O dată că prin aplicarea masterplanului de deşeuri, toată lumea va plăti o taxă, exact 
ce spunea dl. Nedelescu că va fi prin Direcţia de taxe şi impozite şi atunci nimeni nu 
mai poate să spună că nu s-a încheiat contract. Doi: există o legislaţie în vigoare care 
spune că persoanele care nu au venituri, primăria este obligată să suporte pentru ele 
ridicarea gunoiului şi ştim foarte clar cam care sunt persoanele acestea şi în ce 
cartiere domiciliază şi pe unde nu sunt contracte. Nu facem nimic ilegal sau nu ne 
zbatem suficient şi am fi putut să facem mai mult decât am făcut. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.l. Se aprobă tarifele pentru activităţile serviciului de salubrizare,  conform anexei  

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează dna. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor „Salubris Dolj” tarifele identificate 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.399/2010. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 21 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Cherci, Vasile) şi 2 abţineri (Pană, Cilibiu).  
 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L.. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea art.6 din Actul Constitutiv al S.C. Salubritate Craiova 

S.R.L., prin completare cu Codul CAEN nr.4312 – lucrări de pregătire a 
terenului şi cu Codul CAEN nr.3822 - tratarea şi eliminarea deşeurilor 
periculoase. 

Art.2. Se aprobă mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului 
Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L., modificarea Actului Constitutiv conform art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011. 

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

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

26. 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 mai 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  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 mai 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; 
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-   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 aprilie 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.  

 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013, a unei sume 
reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană, necesară 
pentru întreţinerea a trei minori supuşi riscului abandonului, înscrişi la 
Creşa nr.2 Craiova, pe perioada frecventării creşei. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă alocarea din din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2013, a sumei de 6 lei/zi/minor, reprezentând cheltuielile 
aferente indemnizaţiei de hrană, necesară pentru întreţinerea copiilor Şoş 
Andreea Claudia, Şoş Andrada Gabriela şi Şoş Alexandra Mihaela, înscrişi la 
Creşa nr.2 Craiova şi supuşi riscului abandonului, pe perioada frecventării 
creşei.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico – Financiară 
şi Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
Municipiul Craiova 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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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării materiei impozabile cu 
bunuri mobile ce aparţin persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în 
evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate. 

  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 diminuarea materiei impozabile, cu bunurile mobile ce aparţin 

persoanelor fizice cu roluri fiscale înregistrate în evidenţele Direcţiei 
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, care nu pot fi identificate, astfel încât nu pot face 
obiectul urmăririi şi executării silite, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere 
pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă. 

  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 contractul-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de 

locuinţă, 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 Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, 
având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat 
în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5. 

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

Municipiului Craiova şi dr. Ţenea Cojan Vera, având ca obiect spaţiul cu 
destinaţia de cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, 
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str.Horia, nr.5, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

  Art.2. Durata concesiunii este de 8 ani şi 1 lună, respectiv până la 01.06.2021. 
  Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 

concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
    Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Ţenea Cojan Vera vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere încheiat 
între Municipiul Craiova şi Sindicatul Liber Electroputere Craiova, 
având ca obiect imobiul – construcţie „Clubul Cultural al Sindicatului 
Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str.Calea 
Bucureşti, nr.56. 

     D-na Secretar: 
     Cu raportul modificat şi clauzele expuse din contract pe care le-am prezentat în 
şedinţe respectiv personalul şi valoarea. 
     Dl. Cherciu: 
     Ca să nu fiu bănuit că tot timpul sunt împotrivă, de dragul de a fi împotrivă, de 
această dată să ştiţi că o felicit pe d-na primar care a reuşit să găsească o soluţie pe 
care se pare că vechiul primar şi fostul consiliu au fost incapabili să o facă. Personal, 
am încercat la vremea respectivă să dau o mână de ajutor şi trebuie să-mi recunosc 
limitele. De această dată faptul că dânsa a reuşit să găsească o soluţie entru acest 
teatru bătut de soartă în ultima perioadă, merită felicitări şi voi vota pentru cu toată 
inima. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă contractul de închiriere încheiat între Municipiul Craiova şi 

Sindicatul Liber Electroputere Craiova, având ca obiect imobilul-construcţie 
„Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, identificat în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre, situat în municipiul Craiova, str.Calea 
Bucureşti, nr.56, compus din parter şi etaj, cu suprafaţa utilă totală de 1150,42 
mp., conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

  Art.3. Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se face 
pe bază de proces-verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu  şi Sindicatul Liber 
Electroputere Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică, 
către Asociaţia Militarilor Proconcordia, a spaţiului aparţinând 
domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Mihail 
Kogălniceanu, nr.13 - subsol. 

  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 închirierea fără licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani, către 

Asociaţia Militarilor Proconcordia, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiul Craiova, situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.13 - subsol,  în 
suprafaţă de 97,46 mp. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Asociaţia Militarilor 
Proconcordia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.       

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

 
 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în 

vederea închirierii, a unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului  
public al municipiului Craiova, situate în pieţele 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 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 

3 ani, a unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
suprafeţelor de teren identificate la art. 1, conform anexelor nr. 2 – 19, 
respectiv anexelor nr.20-37 care fac 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, modificată, privind 
impozitele şi taxele locale, pentru anul 2013. 
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Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. să semneze 
contractele de închiriere a suprafeţelor de teren identificate 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 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte 
de închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova 
sau aflate în administrarea Consiliului Local 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 nr.1 care face parte  integrantă 
din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

  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, până la data de 31.12.2013, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.05.2013, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
Piaţa Chiriac din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3.  Se împuterniceşte administratorul S.C.” Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 şi art.2 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.2/2013, modificată, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 
pe anul 2013. 

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.  
 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării donaţiei având ca obiect 
terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.Parcul Libertăţii 
1848, nr.17B. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se acceptă donaţia făcută de Gane Tiberiu şi Gane Rodica, către municipiul 

Craiova, având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, str.Parcul 
Libertăţii 1848, nr.17B, în suprafaţă de 36 mp., având număr cadastral 
207189, înscris în cartea funciară nr.201009 UAT Craiova şi a platformei 
gospodăreşti construită pe acest teren, identificate conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă includerea în domeniul public de interes local al municipiului 
Craiova, a imobilului (teren şi construcţie) identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. 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.4.  Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului şi cele privind 
îndeplinirea formalităţilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către 
donatori. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică, prin completare, Hotărârea Consiliului 
        Local al Municipiului Craiova nr.147/1999. 
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Art.6.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, 
prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea 
corespunzătoare aHotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Gane Tiberiu şi Gane 
Rodica 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 aprobarea preluării 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 unor bunuri 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. 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 bunurilor imobile din cadrul 
Stadionului „Ion Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei 
Vodă, nr.34, identificate  conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

   Art.2. Consiliul Local al Muncipiului Craiova va pune la dispoziţia Direcţiei 
Judeţeane pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubului Sportiv Municipal Craiova, 
cu titlu gratuit, terenurile de tenis amplasate în „Parcul Tineretului”, în vederea 
desfăşurării activităţilor specifice, iar în cadrul proiectului privind Complexul 
Sportiv „Ion Oblemenco” vor fi prevăzute şi spaţii de cazare. 

  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. 

              (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.34/2013.  
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  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 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.  
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea 
valorificării şi casării, a unor bunuri-mijloace fixe care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, concesionate către 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a 

bunurilor-mijloace fixe care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, concesionate către S.C.Salubritate Craiova S.R.L, având valoarea de 
inventar de 2.035.112,00 lei, identificate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C.Salubritate Craiova S.R.L. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, valorificare 
sau casare a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
şi nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

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

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova după cum 
urmează: 

 se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre; 
Se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte integrantă  din prezenta hotărâre; 
 se completează cu bunul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă  din 
prezenta hotărâre; 

    Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei  Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova asupra 
bunurilor prevăzute în anexa nr.4 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.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 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 modifică valoarea de inventar a bunurilor 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 completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
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d) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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.  
 
 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.13/2012 referitoare la numirea membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 
D-na Secretar: 
Potrivit prevederilor legale este vorba de algoritm. Propunerea o face grupul 
PDL. 
Dl. Cherciu: 
Propunem pe dl. Giurgiu Sabin Petrişor. 

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, s-a prezentat rezultatul votului. 

D-ra Predescu: 
În urma votului rezultatul a fost următorul 23 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
şi 2 buletine anulate.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

        Art.1. Se ia act de cererea de demisie din Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, a dlui. Florescu Marinel şi pe cale de 
consecinţă se declară vacant locul rămas liber. 

        Art.2. Se numeşte dl.Giurgiu Sabin Petrişor- membru în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Transport Craiova. 

        Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr.13/2012. 

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.239/2012 referitoare la mandatarea Primarului 
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Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ordinea de zi. 

  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.1 lit.g din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.239/2012, care va avea următorul conţinut: 
           „g). capitalizarea operatorului cu echivalentul în lei a un milion de euro, de 

către autorităţile locale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Oltenia, care au calitatea de acţionari ai acesteia, proporţional cu numărul de 
acţiuni deţinute, respectiv 3.486 mii lei, corespunzător 76,12% din capitalul 
social al operatorului”. 

Art.2. 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 24 voturi pentru şi 
1 vot împotrivă (Cherciu).  
 
 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.26/2013 referitoare la aprobarea  componenţei 
Comisiei Sociale. 

     D-na Secretar: 
      Este vorba decât de înlocuirea reprezentantului regiei RAADPFL ca effect al 
înlocuirii directorului, schimbării acestuia cu alt reprezentant, deci nu este o 
schimbare care necesită vot secret. 
      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 anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale, în 
sensul înlocuirii dlui. Preda Radu Cosmin, cu dl.Lungu Florin Gabriel – 
director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.60/2012. 

    Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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44. 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. 
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 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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere 
directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de 
spaţii comerciale. 

     Dl. Pană: 
     Noi de fiecare dată aprobăm în consiliul local aproape în fiecare şedinţă aceste 
modificări. Eu aş supune spre aprobare o procedură de aşa natură încât să nu fim 
obligaţi de fiecare dată să facem o asemenea aprobare în consiliul local. Deci o 
procedură aşa cum se întâmplă peste tot. 
     D-na Secretar: 
     Dacă îmi permiteţi nu există o procedură prin care să permitem altfel. De ce? Este 
atributul exclusive al autorităţii deliberative, adică consiliul local, legat de 
administrarea domeniului public şi privat. Ca atare, orice altă procedură înseamnă să 
încălcăm competenţa autorităţii locale, deci primarul în această materie execută ceea 
ce hotărăşte cu privire la modul de administrare al domeniului public şi privat. De 
aceea nu poate executivul să dispună direct. 
     Dl. Pană: 
     Eu  nu am spus să dispună direct, am spus să fie o procedură în care să fie criterii 
şi să ştim clar. 
     D-na Secretar: 
     Care procedură că tot dvs. Trebuie să aprobaţi. Noi tot dvs. Trebuie să vă 
propunem. Altă procedură decât cea legală nu există. 
     Dl. Preşedinte: 
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     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.86/2013, care va avea următorul conţinut: 
            „Art.5. Proprietarii construcţiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei 

ani până la data de 31.12.2013,  în caz contrar aceştia au obligaţia de a 
desfiinţa construcţiile şi a aduce terenul în starea iniţială, pe cheltuiala 
proprie”. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 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 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  

 
 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la 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. Daşoveanu: 
     Aş vrea să ne explicaţi şi nouă, cel puţin mie să înţeleg, care este strategia pe 
termen mediu nu pe termen scurt în ceea ce priveşte construcţiile provizorii. Am 
apreciat acţiunea aceea de acum câteva luni când aţi dărâmat acele construcţii 
provizorii. Problema este  continuăm în acelaşi ritm şi aceste prelungiri le facem 
pentru că trebuie să încasăm nişte bani pentru o perioadă scurtă de timp? Aş dori în 
amănunt cel puţin pe termen mediu să ştiu care este strategia dvs. în ceea ce priveşte 
construcţiile provizorii ca să nu ne trezim şi la anul. 
     D-na Primar: 
     Toate construcţiile ilegale au fost date jos. Mi se pare că mai sunt câteva unde 
avem procese în instanţă. În momentul în care se vor încheia procesele, automat le 
vom da şi pe acelea jos. Însă cele care au fost în legalitate şi au plătit taxe şi impozite 
către bugetul local, au rămas în picioare şi li se prelungesc contractele până la 
sfârşitul anului. Este o convenţie pe care am avut-o împreună cu consiliul local, cu 
consilierii, ne-am consultat, am fost de acord că sunt persoane care au făcut credite la 
bancă pentru aceste chioşcuri şi este normal ca până la urmă să nu începem un război 
al nervilor, dacă vreţi, şi să le facem probleme şi atunci am fost de acord că până la 
finalul anului construcţiile în legalitate vor rămâne în picioare după care nu vom mai 
prelungi nici un fel de contract. Sigur că sunt unii care au până în 2014 şi cărora de 
asemenea nu avem ce să le facem pentru că sunt în derularea contractului. Dar sunt 
alţii cărora le-a expirat în februarie, în martie, le expiră în iunie şi am convenit să le 
prelungim aceste contracte până la finalul anului după care vom organiza licitaţie 
publică, iar in al doilea rând am făcut deja un concurs. Le-am solicitat locuitorilor 
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Craiovei să ne spună cum ar vrea să arate chioşcul de ziare, magazinul din colţul 
blocului. Vom alege aceste fotografii, vom fi noi, municipalitatea, cei care vom 
achiziţiona aceste chioşcuri după care vom organiza licitaţie şi în momentul în care 
cineva nu şi-a plătit dările către bugetul local, atunci automat este scos afară, nu mai 
este demolat chioşcul pentru că este al municipalităţii. Cam aceasta este ideea.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.158/2013, după cum urmează: 
se completează anexa nr.2 cu două poziţii, respectiv S.C.Daciana Com 
S.R.L.-construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, cart.Craioviţa 
Nouă, str. Elena Farago, în suprafaţă de 39,0 mp. şi S.C.Bamara Prod Com 
S.R.L., construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, str. Ştefan 
Velovan, în suprafaţă de 26 mp.; 
se completează anexa nr.3 cu o poziţie, respectiv S.C.Gobans Impex S.R.L., 
construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, cart. 1 Mai-zona 
Pelendava, în suprafaţă de 58,50 mp. 

    Art.2. 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 23 voturi pentru şi 
2 abţineri (Cherciu, Vasile).  
 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei pensiuni, cu regim de înălţime S+P+2+M, în 
municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 E. 

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

         Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unei pensiuni, 
cu regim de înălţime S+P+2+M, în municipiul Craiova, str. Brazda lui 
Novac, nr.79 E, 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 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile).  

 
 

48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru deversarea în 
staţia de epurare a apelor uzate menajere, de către firme particulare care 
execută vidanjări de fose septice 
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  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

   Art.l. Se aprobă tariful pentru deversarea în staţia de epurare a apelor uzate menajere, 
de către firme particulare care execută vidanjări de fose septice, în cuantum de 
0,62 lei/mc. 

      Art.2. 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 
2 abţineri (Cherciu, Vasile).  

 
 

49. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Ştefârţă: 
Am câteva puncte pe care vreau să vi le aduc în atenţie. Cele foarte serioase pe 

care eu le consider mai grele, le las la sfârşit. Încep cu cele care sunt curente şi uşor 
de rezolvat. La ultima şedinţă am avut o interpelare la care mi s-a răspuns în scris 
referitor la un container care se găseşte în faţă la fostul restaurant Green House. Eu în 
interpelarea pe care am avut-o mă sesizam de faptul că nu are ce căuta un asemenea 
container acolo. Răspunsul pe care l-am primit de la executiv este că acel container 
aparţine CEZ şi este un transformator. Nu mă interesa dacă este transformator sau un 
container pentru gunoi ci vroiam să dispară de acolo. Hai să găsim o modalitate. Îl 
îngropăm în pământ îl facem subteran, mai putem identifica în apropiere un alt loc în 
care să-l adăpostim, chestia este că nu are ce căuta lângă statuia lui Traian 
Demetrescu nici la şase metri, nu lângă ea. 

 A doua problemă este următoarea: în cart. Lăpuş pe str. Tehnicii s-au făcut nişte 
intervenţii la reţele şi respectivul constructor care a făcut intervenţia la reţele nu a 
binevoit să repare drumul. În acest sens, am făcut şi o sesizare la primărie care poartă 
numărul 2655. Pe str. Tehnicii nr. 17 se întâmplă lucrul acesta. Este un lucru uşor, se 
poate repara drumul simplu, nu cred că este un lucru foarte important.  

Revin cu rugămintea pe care o fac periodic la fiecare şedinţă de mulţi ani de zile. 
Vă rog, reparaţi drumurile în cart. Făcăi, în ceea ce priveşte pietruirea. Nimeni nu 
doreşte asfaltare, nimeni nu doreşte trotuare. Este nevoie să se intervină la nivelul 
carosabilului în ceea ce priveşte pietruirea, să se mai astupe nişte gropi care au 
apărut.  

Acum vin problemele pe care eu le consider foarte importante. În Craiova se 
produc în fiecare an cantităţi foarte mari de moloz rezultat din construcţii. Vreau să 
vă spun că groapa de gunoi ne taxează acest gunoi rezultat din construcţii la preţul 
exorbitant pe care l-am aflat şi de la dl. manager Nedelescu. Eu cred că dacă 
serviciul nostru de salubritate ar putea să gestioneze separat acest moloz rezultat din 
construcţii prin instituirea unei obligativităţi la fiecare lucrare începută, în funcţie de 
amploarea ei, să se calculeze un anumit volum de moloz pentru care să se ducă la 
faţa locului, la şantier containerul respectiv, plata se face odată cu autorizarea 
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proiectului, din momentul acela constructorul nu mai are nici un interes să arunce 
molozul la întâmplare pentru că ştie că l-a plătit şi de fiecare dată când containerul 
respectiv se umple, serviciul nostru îl ridică şi îl transportă. În privinţa gestionării 
molozului propriu zis a fost în Craiova cu câţiva ani de zile în urmă o firmă care 
sfărâma acest moloz, îl concasa. 

 D-na Primar: 
Am înţeles ideea şi o să vă dau răspunsul, rugămintea este să încercăm totuşi să 

fim cât se poate de concişi pentru că am o întâlnire şi cu reprezentanţii Ford-ului şi 
nu vreau să vă supăraţi că nu rămân să vă răspund.  

Dl. Ştefârţă: 
Am să fac un material scris şi îl depun la dvs. Este ceva ce vreau să aduc aminte 

şi despre Parcul Romanescu, înţeleg că se face un PUZ acum şi aş fi vrut să se 
instituie pe perimetrul reprezentat de hipodrom o plantaţie de trandafiri sau o 
pepinieră şi încă o chestiune legată de Pădurea Bucovăţ pe care eu o văd ca o zonă de 
picnic. Am să fac un material pe care am să vi-l înaintez. Vă mulţumesc.   Î 

Dl. Albăstroiu: 
Eu aveam o singură problemă mai arzătoare să i-o comunic d-nei primar. Este 

vorba de cart. Rovine. Ştiu că şi dvs. iubiţi copiii, vreţi să facei cât mai multe locuri 
de joacă pentru copii şi vă rugam ca în spatele pieţei din Rovine, unde exista un loc 
de joacă foarte bine venit acolo, la umbră, era cel mai umbros loc de joacă din 
Craiova la momentul când exista. S-a demolat din cauză că o familie de bătrâni a 
reclamat că îi deranjează copiii. Acum dacă din cauza unei familii distrugem un loc 
de joacă, nu mi se pare corect. Acel loc de joacă s-a înfiinţat în urma unui tabel de 70 
de semnături din partea părinţilor din zonă. Dacă este cazul, o să mai adun din nou 
semnături pentru această situaţie, dar cred că dvs. sunteţi înţelegătoare şi veţi decide 
să se monteze acel loc de joacă acolo unde a fost. 

În ceea ce priveşte străzile neasfaltate din cart. Brestei: Fragilor, Aleile 
Poligonului, Fermierului, să se facă un pic de efort din partea primăriei să se 
introducă pe aceste străzi pietriş şi eventual un autogreder să se îndrepte străzile cât 
de cât. 

Dl. Pană: 
Vreau să fac o propunere şi în acest sens, daţi-mi voie să vă prezint mai întâi 

materialul. Teritoriul de NV al Craiovei a fost străbătut în urmă cu 1700 de ani de un 
val de apărare roman de lungime impresionantă. Prin tradiţie valul roman a fost 
numit Valul lui Traian  sau Troianul, sau, în final, Brazda lui Novac. Sunt convins că 
foarte mulţi dintre noi nu ştiu ce însemna Brazda lui Novac. Valul intra în Craiova 
dinspre satul Mofleni şi traversa spre NV până dincolo de calea ferată Craiova - 
Timişoara. Acest val de apărare roman pornea la începuturi din SV Olteniei, de la  
Ostrovu Corbului şi mergea până la Brăila. Din loc în loc romanii au amenajat 
turnuri de observaţie. Unul a fost identificat în preajma Craiovei pe Dealul Bucovăţ, 
apoi altul la Sărbătoarea, la o distanţă de cca. 5-6 km.  În oraş valul trecea pe lângă 
cimitirul şi biserica Sineasca, apoi de-a lungul Brazdei lui Novac şi ajungea la 
Bariera Vâlcii.  În zona Craiovei, de la N de centura de nord a oraşului mai precis 
între poligonul militar, şi asta este propunerea mea, şi staţiunea de cercetare Şimnic 
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pe o porţiune de 900 m este  vizibilă şi acum Brazda lui Novac, nefiind marcată fără 
nicio plăcuţă de identificare. Rugămintea mea este, dacă ţinem la tradiţie, dacă ţinem 
la istorie, haideţi să încercăm să conservăm ceea ce putem să conservăm din istorie. 
Vedeţi că nimeni nu ştie şi spun arheologii. Primăria să se ocupe de identificarea şi 
conservarea Valului lui Traian pe o porţiune de 900 m de la poligonul militar şi până 
la staţiunea de cercetare Şimnic. Alterarea istoriei unui popor îmbracă diverse forme, 
de la distrugerea unor situri arheologice în mod intenţionat şi conştient şi ascunderea 
unor informaţii din trecutul nostru pentru că ele nu corespund unor teze, oficial fiind 
date drept adevăruri istorice, până la promovarea, chiar elogierea unor personaje  
istorice a căror activitate a avut un impact negativ  dramatic asupra pământului ţării 
noastre şi locuitorilor săi. Toate sunt acţiuni îndreptate împotriva a însăşi esenţei 
noastre ca popor, a istoriei noastre reale şi a celor ce ne sunt strămoşi.  

 Dl. Cherciu: 
Voi ridica două probleme foarte scurte. prima este legată de o problemă care mi-a 

fost semnalată în cadrul unei audienţe. Sunt convins că d-na viceprimar Calangiu 
cunoaşte foarte bine. Este vorba de demolarea unui imobil al cărui proprietar susţine 
că s-a procedat ilegal. Este vorba de imobilul din Ştirbei Vodă nr. 73.  Am fost 
informat că petentul a deschis şi  o acţiune în justiţie. Până la urmă însă, rugămintea 
mea către dvs. Este vorba de fostul aprozar din Ştirbei Vodă nr. 73.  Eu am primit un 
răspuns însă rugămintea mea ar fi, pentru că dânşii mi-au comunicat că au fost la 
dvs. în audienţă, să mai faceţi efortul de a-i mai primi încă o dată în audienţă pentru a 
vedea dacă nu există vreo posibilitate să evităm tranşarea respectivei probleme în 
justiţie. Încă o dată, este foarte greu să mă propunţ pe caz, pe baza documentelor pe 
care le am. Dânşii au mers în audienţă la mai mulţi consilieri, am primit un răspuns 
care nu este lămuritor, acţionează în instanţă primăria şi asta era cumva rugămintea. 
Să îi mai primiţi încă o dată la o astfel de audienţă că poate  se găseşte o soluţie de 
înţelegere.  

D-na viceprimar Calangiu: 
Îţi pus totul într-un context şi aţi apăsat aşa de am rămas şi uimită. Chiar nu ştiu 

despre cine vorbiţi, vine multă lume în audienţă şi nu fac parti prie, iar hotărârile în 
general se iau pe bază de documente, de măsurători la faţa locului, nu m-am dus eu 
să aleg pe ăsta da şi pe ăsta nu, ca să fie lucrurile foarte clar. Nu ştiu despre ce 
vorbiţi. Voi analiza şi îl voi primi, niciun fel de problemă. 

Dl. Cherciu: 
Nu am făcut niciun fel de acuzaţie. V-am spus că este o problemă complexă. Nici 

eu nu pot să mă pronunţ. Aşadar avem posibilitatea să evităm tranşarea în  justiţie.  
Al doilea lucru pe care vroiam să-l spun este mai degrabă o propunere tot aşa 

inspirată de ceea ce am auzit, am citit în presă că se practică în Bucureşti. S-a înfinţat 
o linie directă a cetăţeanului care poate semnala către cei care ridică maşinile 
problemele de parcare ilegală. În Bucureşti există acest număr la care pot fi 
semnalate cazuri de parcare ilegală, dar, în plus, au găsit şi varianta de a genera noi 
venituri pentru acest serviciu prin faptul că cetăţenii au chiar posibilitatea să încheie 
un abonament anual modic care le dă dreptul să semnaleze astfel de situaţii şi 
personal sunt direct interesat în sensul că locuiesc într-o zonă unde zilnic accesul în 
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stradă îmi este blocat.  Nu sunt singurul. Sunt convins că foarte mulţi cetăţeni din 
zona centrală au aceastăî problemă, deşi legea circulaţiei impune obligatoriu, 
specifică interzicerea opririi în dreptul curţilor. Din păcate şoferii craioveni nu 
cunosc în majoritatea lor această lege şi vă spuneam că s-a optat pentru această 
soluţie care cred eu că poate şi aplicată şi la Craiova. Vă mulţumesc. 

Dl. Daşoveanu:          
Pentru operativitate v-am transmis un referat cu problemele cetăţenilor ridicate la 

audienţa de duminică sau ridicate în timpul întâlnirilor. Am o singură problemă. Ce 
se întâmplă cu licitaţiile pentru că în ultimele două luni am avut două probleme. 
Acum două luni, dacă vă aduceţi aminte, a trebuit să refacem suma alocată unei 
licitaţii pentru că se greşise o înmulţire, iar săptămâna trecută a apărut  iarăşi un 
scandal cu o licitaţie care a apărut prea târziu. Problema este că ar trebui o explicaţie 
sau o măsură care s-a luat, dacă s-a luat. 

Dl. Pîrvu: 
D-na primar, aşa cum v-am spus anterior începerii şedinţei, locuitorii din zona 

ANL Potelu din spatele parcului solicită încă o dată un răspuns de la primărie, dacă 
se poate trece la evaluarea terenului, deoarece doresc să-l cumpere. Am răspunsul 
primăriei în care se spune că deocamdată nu, pentru că nu există fonduri până la 
aprobarea bugetului. Bugetul a fost aprobat aşa că nu există motive să nu se treacă la 
cumpărarea lui de către locuitorii de acolo. 

D-na Popescu: 
La mine este vorba despre o observaţie pe care nu puteam s-o fac decât la 

sfârşitul şedinţei. Colegii mei de la PDL se contrazic în propriile declaraţii. La 
proiectul nr. 17 au votat împotrivă, deşi dl. Daşoveanu a spus că nu votează decât 
împotriva organigramelor regiilor care au reduceri de personal, ceea ce nu este cazul 
în RAADPFL. 

Dl. Socoteanu: 
Pe   modelul patentat de către Sibiu care nu-mi aparţine mie, eu vă propun să 

aveţi în vedere ca în perioada verii, în zona  Sălii Polivalente din Craiova, în 
exteriorul Sălii Polivalente fiindcă nu mai sunt competiţii, să se amenajeze terenuri 
sportive pentru copiii Craiovei, adică panouri de baschet, eventual terenuri de tenis, 
de tenis cu piciorul ş.a.m.d. V-aş ruga să luaţi în considerare această chestiune 
fiindcă la Sibiu toată Sala Polivalentă este împrejmuită de asemenea terenuri şi este 
plină zona de copii pe toată perioada în care nu sunt competiţii sportive în sală. 

D-na Gheorghiţă:                                                                                                                    
Am şi eu câteva probleme preluate de la cetăţeni la audienţe. O să fac o mică 

observaţie. Cred că numai eu am observat  o maşină parcată chiar lângă sediul 
primăriei, o maşină pe jantă, într-o stare deplorabilă, plină de rugină. Are rovignetă 
de parcare, deci din punct de vedere legal este  corect. Este ca un pumn în ochi, sau 
ca o sfidare mi se pare mie  la adresa instituţiei publice, din moment ce ocupăm un 
loc de parcare, zic eu, valoros pentru ceilalţi cetăţeni pentru un proprietar care îşi  
ţine la vedere o astfel de maşină. Putem să-i oferim un alt loc de parcare ascuns în 
jurul blocului dacă locuieşte în zonă şi să eliberăm acolo locul.  
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Problemele de la cetăţeni sunt multiple. Eu o să fiu scurtă cu fiecare. Pentru că 
am avut propuneri de la pensionari să mărim cuantumul pensiei până la care obţinem 
acele subvenţii pentru  abonamente. Bineînţeles că nu este pertinentă cererea 
dumnealor. le-am adus la cunoştinţă că avem salarii sub 10 milioane deci nu putem 
să dăm subvenţii la pensii până la 15 milioane, în schimb am avut o altă propunere, 
să facem această propunere RAT-ului,  dumnealor să-şi poată ridica un abonament 
cu 50% reducere prezentând cuponul de pensie şi un act de identitate. La fel se poate 
întâmpla şi cu elevii şi studenţii. Sau mai putem găsi o soluţie ca să nu mai 
subvenţionăm atâtea abonamente, pensionarii din cei 67 mii înregistraţi în Craiova 
nu cred că sunt mai mult de jumătate cu pensii sub 10 milioane şi din aceştia un sfert 
care circulă. Restul sunt mai greu deplasabili. RAT poate să emită topuri de bilete 
inscripţionate pensionar la 50% reducere şi oamenii să-şi cumpere bilet doar din 
necesitatea deplasării fără să fie obligaţi să-şi ia un abonament  pe întreaga lună. La 
fel pentru elevi şi studenţi şi mai ales pe perioada vacanţelor când ei circulă sporadic. 

O altă problemă este cea a pieţei din Brestei care nu are o străpungere către str. 
Brestei terenul fiind ocupat de către liceul nr. 6, teren care nu este folosit şi se poate 
face pe acolo o ieşire în Brestei. Mai propun dumnealor şi înfiinţarea în această piaţă 
a unui magazin economat pentru pensionari, ar fi primul din Craiova de genul acesta, 
pentru pensionarii cu venituri mici care se vor legitima cu cuponul de pensie, pentru 
că sunt şi pensionari care depăşesc cu mult salariul mediu pe economie sau al unor 
angajaţi. 

 Cetăţenii doresc o deviere a traseului E1 Craioviţa Nouă prin desfiinţarea  acelui 
traseu 22 Cernele, zic de la peco str. Pelendava în str. Brestei să  se facă acest mic 
ocol al traseului pentru a beneficia şi cetăţenii din acea zonă de transport în comun.  

Mai avem o sesizare de la cimitirul Bobonete din str. Brestei care  se spune că 
este un focar de infecţie. Acolo este înconjurat de proprietăţi private care deversează 
apele menajere şi dejecţiile, depozitează gunoi menajer. Este un miros insuportabil. 
Am înţeles că plutesc şi morminte pe acolo pe apă  şi sunt necesare măsuri în 
consecinţă sau, zic eu, aparatul de control al primăriei să facă o verificare a acestor 
proprietăţi care îşi deversează acolo gunoaiele. 

O altă problemă- cineva a sesizat că nu a putut intra la o şedinţă publică. 
D-na Primar: 
Am şi eu o rugăminte. haideţi să ne rezumăm totuşi la o problemă, două, pentru 

că aşa nu mai terminăm. dacă fiecare consilier îmi dă câte 20 de probleme vă daţi 
seama că nici nu am timpul fizic să vă răspund. Mai lăsaţi şi pentru data viitoare. 

Pentru dl. Ştefârţă, o să-l las la final pe dl. Nedelescu să ne povestească cum este 
cu containerul, dar în principal să ştiţi că sunt foarte multe şi de la staţiile de apă şi 
de la termoficare. Sigur că toate arată rău în cartiere şi pe toate le-am dori 
dezafectate. Din păcate însă, nu se poate face acest lucru. Chiar ieri am fost într-un 
cartier pe Calea Bucureşti în spate unde se poate amenaja un loc de joacă pe un 
spaţiu care este al Companiei de apă. O să vedem dacă este dezafectat sau nu ca să 
ştim dacă putem să facem acest lucru.   

Molozul rezultat din construcţii - în general firmele care lucrează în Craiova, ca 
să nu mai plătească pentru acest moloz  să fie dus la groapa de gunoi, noi având 
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nevoie de el, deci de tot ce a rezultat din construcţii, cum s-a întâmplat în Brazda lui 
Novac, unde s-au scos bordurile, unde s-a scos din asfalt piatra, noi am stabilit să 
meargă către noul târg care se face pe str. Caracal unde terenul are nevoie să fie  
ridicat şi în acest fel nu a trebuit să mai plătim încă o dată tot noi municipalitatea, 
pentru a depozita acest moloz. I-am rugat pe cei de la groapa de gunoi după o 
discuţie pe care am avut-o cu Garda de Mediu ca toate celulele care sunt spre 
Craiova să fie umplute cu moloz şi nu cu gunoi menajer ca să miroase cât mai puţin. 

În ceea ce priveşte firmele private nu au decât să plătească, asta este situaţia. 
Zona de picnic - este un lucru care m-a preocupat şi pe mine de cred că şase luni 

de zile. Am făcut o cerere către armată ca să ne dea terenul de la tancodrom pe care 
ei nu-l mai folosesc decât foarte rar ca să-şi treacă tancurile prin lacul respectiv şi a 
trebuit să ne angajăm că le amenajăm noi o zonă peste drum, unde, de asemenea, este 
terenul lor, ca să putem să amenajăm acolo zonă de picnic, pentru că nu trebuie să vă 
mai spun dvs. care ştiţi foarte bine că nu mai sunt terenuri în Craiova. Nu am unde să 
amenajez picnic. Pe balta Craioviţei nu se poate că este teren privat, în alte părţi 
municipalitatea nu mai dispune de asemenea terenuri aşa încât este o problemă pe 
care nu o putem rezolva decât dacă armata are înţelegere şi ne cedează acel teren.  

Dl. Albăstroiu - în Rovine unde exista un loc de joacă pentru copii şi nu mai 
există. problema asta o avem în absolut toate cartierele unde  mai există un loc de 
joacă. Vin imediat pensionarii să ne spună că noaptea vin tot felul de indivizi care 
stau, vorbesc mult, tare, bea bere, mănâncă seminţe, adică fac deranj în zona 
respectivă. Nu este atât că deranjează copii, cât că sunt deranjaţi de anumiţi indivizi 
noaptea care stau pe leagăne, pe balansoare şi chiar le strică. Mi s-a întâmplat şi mie 
să sun la ora trei dimineaţa la poliţie pentru că nu puteam să mă odihnesc din cauza 
acestor indivizi, dar cu toate astea nu înseamnă că ar trebui să scoatem locurile de 
joacă. Ar trebui o prezenţă mult mai  activă a Poliţiei Locale în zonă.  Dacă ar fi să le 
dăm libere n-ar mia trebui să vedem picior de poliţist local până la finalul anului. 
Este o chestiune pe care o gestionăm destul de greu  pentru că mulţi dintre oameni se 
şi civilizează foarte greu. Asta a propos şi de ceea ce vorbeau alţi consilieri de 
aruncat gunoaie, dejecţiile din canalizare în zona cimitirelor. Noi cimitirele pe toate 
le-am curăţat. Nu s-a întâmplat în ultimii 22 de ani să fie curăţate cimitirele. Am 
făcut-o cu angajaţii RAADPFL-ului. Noi iniţial ne programasem să dureze două zile 
curăţarea unui cimitir cu 400 de oameni. Ne-am dat seama că 400 de oameni au 
muncit o săptămână şi tot era foarte complicat. Este o acţiune pe care au apreciat-o 
foarte mulţi cetăţeni ai oraşului. Problema nu este la noi că nu facem curăţenie, deşi 
nu ar fi în obligaţia noastră neapărat să curăţăm aceste cimitire, dar degeaba facem 
curăţenie pentru că vin alţii şi-şi bat joc de munca noastră aşa cum se întâmplă şi în 
cartierele mărginaşe. Dl. Nedelescu ştie de câte ori discutăm problemele acestea şi ne 
enervăm, şi ne enervăm degeaba. Am curăţat  canalul de pe Viilor de trei ori 
consecutiv în fiecare lună. Nu intrase nimeni timp de 20 de ani acolo.  A intrat 
salubritatea, a făcut curat, luna viitoare era iarăşi mizerie de nedescris. Iar l-am 
curăţat, s-a discutat cu oamenii din zonă, le-am explicat că este păcat de munca 
noastră, sunt banii municipiului cheltuiţi, sute de oameni care vin şi fac munca aici. 
În a treia lună a fost la fel. Pur şi simplu până când nu vom avea acel sistem de 
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camere de luat vederi în care să-i prindem pe cetăţenii respectivi şi să-i amendăm 
usturător, eu nu cred că vom putea rezolva această problemă din păcate. 

Străzile neasfaltate din str. Brestei probabil că aţi văzut şi dvs. că am comandat 
SF-urile pentru că aţi aprobat aici pentru mai multe străzi din Brestei. Din păcate, 
cartierul Brestei nu a fost prins pe masterplanul de apă deloc, masterplan de apă în 
care proiectarea s-a făcut din birou aşa cum s-a făcut proiectarea şi în alte cazuri. Ni 
se întâmplă să vedem că pe o stradă din Bariera Vâlcii merge canalizarea până la 
jumătatea străzii şi se opreşte acolo că atâta este în proiect. Sunt nişte aberaţii care ne 
enervează zilnic, dar asta este situaţia, preluăm nişte lucruri din urmă şi pe care 
încercăm să le rezolvăm, aşa cum încercăm să rezolvăm în continuare şi  pe ale 
noastre că şi pe vremea noastră se întâmplă, aşa cum am păţit în Brazda lui Novac 
unde ne-am apucat să asfaltăm. Am trimis adrese către toţi frunizorii de utilităţi. 
Acum o lună de zile am anunţat că intrăm în str. Brazda lui Novac şi le dăm 
posibilitatea să obţină autorizaţia de construcţie în maxim 24 de ore. A fost de comun 
acord stabilit de noi indiferent că nu este primarul în primărie, şi este viceprimarul 
Tudor, sau nu este nici dl. Tudor, este d-na Calangiu. Nu este nici d-na Calangiu, este 
dl. administrator public al oraşului, indiferent cine este, se eliberează pe loc 
autorizaţia respectivă ca să nu ne trezim în situaţia în care venim cu asfaltul şi după 
să vină să ceară să spargă strada. Le-am spus tuturor ca timp de doi ani de zile cel 
puţin nu mai au voie să spargă strada respectivă. Toţi furnizorii de utilităţi au fost 
anunţaţi despre acest lucru şi m-am trezit când m-am dus acasă şi am trecut pe acolo, 
că spărgea cineva strada. Vă daţi seama ce nervi, ce discuţii, ca să aflăm că Distrigaz 
aşa le-au venit banii de la Bucureşti, mai târziu şi atunci s-au gândit ei că este bine să 
ne spargă strada. Astăzi am avut o discuţie cu directorul de la Distrigaz şi i-am spus 
că trebuie să înţeleagă că aşa nu mai merge şi trebuie să plătească facturile că până la 
urmă sunt banii municipiului şi nu putem să-i dăm noi din buzunar când vine Curtea 
de Conturi să ne întrebe de ce am asfaltat de două ori în aceeaşi zonă, motiv pentru 
care îi rog foarte mult pe deţinătorii de utilităţi să înţeleagă că în momentul în care 
noi le spunem pe ce stradă intrăm de exemplu cu asfaltarea, trebuie să se mişte foarte 
repede. Ei oricum, de la noi au autorizaţia de spargere pe loc, fără niciun fel de 
probleme. În Brestei am băgat SF-urile ca să le băgăm apă şi canalizare. Am  avut la 
inundaţiile acestea probleme mari cu două case. După am aflat că erau chiar 
locuitorii din nzonă care astupaseră un canal şi practic s-au inundat singuri. Asta este 
când ţi-o faci cu mâna ta, dar de înjurat înjuri primarul, Compania de Apă ş.a.m.d. 
Am zis că ar trebui să băgăm canalizare şi apă după care să începem să le băgăm 
pietriş şi să asfaltăm după ce avem toate lucrările făcute. 

Dl. Pană - analizăm propunerea dvs. 
Dl. Cherciu - la o interpelare vă răspunde d-na Calangiu. La cealaltă, vis a vis de 

sistemul din Bucureşti, să ştiţi că şi mkie îmi place acest sistem numai că va trebui 
foarte bine analizat pentru că noi câştigăm ca şi municipalitate foarte bine din 
vignetele pe care le încasăm de la cetăţeni. Asta înseamnă că un cetăţean are dreptul, 
dacă avem vignetă să parcheze oriunde doreşte el în acest oraş. Este un lucru pe care 
ni l-am asumat. Acel domn chiar dacă este pe jantă şi maşina nu a părăsit locul de 
parcare  de peste un an de zile, am văzut-o şi eu, am întrebat ce este cu ea. Nu avem 
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ce să le facem din punct de vedere legal decât dacă vom accepta să facem şi noi ce 
face Bucureştiul, poate nu la preţul pe care îl face Bucureştiul, pentru că acolo în 
funcţie de sector plăteşti un milion chiar două pe locul de parcare. Sigur că  în 
momentul acela, tu, ca primărie trebuie să-i asiguri şi faptul că nimeni nu va mai 
parca pe locul lui. Adică eu în faţa blocului la mine mi-am ales locul 201, dar plătesc 
pe locul 201 o taxă mai mare decât vigneta, dar primăria, poliţia locală trebuie să fie 
pregătită ca în momentul în care altcineva a parcat acolo să vină imediat gheara să-i 
ia maşina şi să-l amendeze usturător ca să ştie că nu mai are voie să parcheze pe 
locul meu de  parcare. Însă este o discuţie pe care o tot am prin cartiere şi ieri am 
discutat-o cu proprietarii din zona pieţei  care sunt disperaţi efectiv pentru că ziua nu 
au cum să scoată maşinile din  parcare când vor să plece la serviciu şi au cerut 
acelaşi lucru. Le-am spus să facă o cerere din partea asociaţiei de proprietari către 
primărie să putem să analizăm, să vedem şi noi ce implicaţii are şi pentru buget şi 
pentru ceilalţi locuitori ai Craiovei, pentru că unii vor alţii nu vor acest sistem şi este 
destul de complicat să-i împaci pe toţi. 

Dl. Cherciu: 
Este foarte bine că aveţi în vedere ceea ce aţi spus, eu, însă,  mă refeream la 

ridicarea celor care sunt parcate ilegal. Adică cei care sunt opriţi unde este orpirea 
interzisă, cum este pe Calea Bucureşti unde opresc şi blochează accesul sau accesul 
în curţi. Aici este legea cea care le interzice. Aveţi dreptate ca în perspectivă să avem 
în vedere ocuparea ilegală a unui alt loc de parcare dar deocamdată eu mă refeream 
exclusiv la aceste parcări ilegale. 

D-na Primar: 
Vă recomand telefonul cetăţeanului. Funcţionează. În afară de câini unde sună 

cetăţenii şi nu avem ce să le facem, să le luăm câinii că nu avem adăpostul gata 
construit, dar de luna viitoare vom avea şi unde să le ducem câinii şi să rezolvăm şi 
această problemă, în rest să ştiţi că şi eu sun la telefonul cetăţeanului, că decât să sun 
la directorul de companie sau la nu ştiu cine, oamenii au staţie, sună la telefonul 
cetăţeanului, cel de acolo ştie, este cel de serviciu, indiferent cum se cheamă el, are 
staţie la el, pe strada de se  întâmplă ceva. Chiar funcţionează să ştiţi şi cred că o să 
încep o campanie de promivare a telefonului cetăţeanului pentru că sunt puţini 
cetăţeni care ştiu acest lucru şi este păcat pentru că efectiv funcţionează. dacă aveţi o 
asemenea problemă, vă rog să sunaţi. Însă şi aici avem un neajuns. Sunt doar două 
maşini care trebuie să deservească tot oraşul. Eu acum am spre analiză şi un alt lucru. 
Nu este esenţial să jecmănim oamenii. Adică taxele mie mi se par mult prea mari. I-
ai ridicat maşina omului plăteşte 450 RON, sunt în curtea instituţiei maşini 
abandonate de 2-3 luni de zile pentru că oamenii nu mai au efectiv bani, în fiecare zi 
curge o penalitate şi tot aşa şi oamenii nu au bani să vină să-şi mai ridice  maşinile. 
Am zis că decât să punem o sumă foarte mare, mai bine punem o sumă mai mică de 
150 RON dar mai luăm două-trei maşini de ridicat, încercăm să-i disciplinăm şi să 
fie o măsură nu neapărat care să îl nenorocească pe o lună de zile să nu mai aibă ce 
mânca  cât să fie preventivă să-şi dea seama cetăţeanul că dacă face a doua oară i se 
poate întâmpla la fel, dar va trebui să vedem ce facem pentru că nu avem  decât două 
maşini. 
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Dl. Daşoveanu  ce se întâmplă cu licitaţiile. Nu se întâmplă nimic cu licitaţiile. 
La adăpostul de câini a fost  o greşeală din SF care s-a făcut, după care şi-a dat 
seama cel care a câştigat licitaţia că dacă va merge pe proiectul făcut, automat nu au 
unde să se deverseze mozeriile şi stratul de beton era foarte mic şi a trebuit să facem 
această corectură. Din păcate, din tot ce am văzut eu până acum proiectat în Craiova, 
totul este foarte prost şi ştiu că or să se supere proiectanţii, dar inclusiv la linia de 
tramvai avem un proiect pe care nu se mai lucrează de 10 ani în România. În loc să 
fie pedală continuă aşa cum se lucrează peste tot, ar trebui, dacă nu reuşim să avem 
avizul Ministerului Dezvoltării şi să schimbăm soluţia, deşi asta ar putea să 
presupună o corecţie financiară, înseamnă că nu am făcut nimic în plus, adică facem 
o şină mai nouă, dar nu înseamnă că vom avea acea silenţiozitate a tramvaiului pe 
care ne-o doream. Încercăm să schimbăm şi acest lucru. 

În ceea ce priveşte licitaţia cu site-ul, eu am fost în concediu timp de o 
săptămână, am aflat şi eu foarte târziu că a fost o problemă, m-am interesat despre ce 
este vorba. Au fost patru firme care s-au prezentat la depunerea de ofertă, una a venit 
la ora 10,07, deci la 7 minute după ce expira timpul de depunere al ofertei. Automat 
a fost scoasă din calcul, deci nu fusese luată în seamă oferta respectivă. Fiecare din 
presă înţelege şi scrie ce vrea. Eu m-am obişnuit cu presa, nici nu mai citesc ce mă 
deranjează că nu vreau să-mi fac nervi de pomană, dar, ca idee, s-a înţeles că o altă 
firmă, cea câştigătoare, se înscrisese după, ceea ce nu era cazul. Ce vreau să vă spun 
însă şi ce am înţeles din această licitaţie, este că firma care a avut site-ul primăriei în 
gestiune înainte, primea un preţ de patru ori mai mare faţă de preţul cu care ea însăşi 
a venit să liciteze de data aceasta, deci se putea să fie şi un preţ mai mic până acum, 
dar a preferat să încaseze banii respectivi, iar când nu a mai câştigat pentru că şi 
preţul pe care îl pusese acum era peste al unei alte firme, a făcut contestaţie. Mai 
avem contestaţii. Eu vreau să vă spun public că nu am niciun fel de problemă să spun 
aceste lucruri şi nu am niciun motiv să ascund că la ora actuală suntem blocaţi cu 
proiectul eruopean de  anveloparea blocurilor  de o firmă din Craiova care nu a 
câştigat proiectarea, nici nu este vorba despre o sumă foarte mare,  au fost scoase 
şase loturi, trei ni le-a contestat, suntem în instanţă la ora actuală, dar problema este 
că Slatina a depus proiectul pentru anveloparea blocurilor, iar noi stăm blocaţi de 
această contestaţie pe care o avem. Nu vor câştiga în instanţă, eu sunt absolut 
convinsă de acest lucru, dar iată că blochează un proiect foarte important pentru 
municipiul Craiova. Nu trebuie să luaţi în seamă fiecare firmă care vine şi spune că 
s-a trucat, este nenorocire ce se întâmplă, pentru că  firma asta care ţipă este cea care 
a administrat site-ul până acum şi care a luat de patru ori mai mulţi bani decât a venit 
acum să oferteze. Deci se putea şi cu mai puţin. Când m-am întors acum din 
concediu  am întrebat de ce trebuie noi să dăm site-ul unei firme indiferent cum se 
numeşte ea ca să fie administrat. Hai să-l facem noi până la urmă. Pentru că am avut 
şi probleme cu firma asta când nu ne ridicau materialele pe site, site-ul era o nebunie, 
nu existau acolo  toate materialele cu care cetăţenii ar fi trebuit să  fie informaţi de la 
bun început şi lucra când avea chef şi pe un preţ foarte mare.  Atunci am stabilit că 
poate este mai bine să angajăm un om care să se ocupe de site şi căruia să-i plătim 
mai puţin decât ar costa o firmă.  
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Dl. Pîrvu - în ceea ce priveşte evaluările de terenuri, într-adevăr noi am avut o 
discuţie aici că acele locuinţe care sunt definitive, dar sunt pe terenul primăriei, sau 
acele fabrici, construcţii definitive, policlinici şi aşa mai departe, nu chioşcuri sau  
construcţii provizorii, pot să-şi cumpere terenul de sub iele, dacă aparţine acest teren 
municipalităţii. Eu niciodată nu pot să mai fac nimic acolo, nu pot să-i dărâm omului 
casa  pentru a face nu ştiu ce. Deci nu are absolut niciun rost ca să stăm să alergăm 
persoana respectivă care îşi plăteşte sau nu-şi plăteşte chiria pentru terenul respectiv, 
mai bine i se vinde terenul şi  am terminat povestea însă fiecare teren va trebui să fie 
evaluat pentru că aşa este legea. Nu se riscă nimeni să-i vândă terenul la preţul pe 
care îl vrea el sau cum consideră fiecare. Vreau să-i rog pe cei de la Direcţia de 
Patrimoniu care ştiu despre acest lucru ca în adresa respectivă să li se comunice 
oamenilor că ei pot să-şi cumpere terenul, dar că mai durează pentru a se face 
evaluarea. 

Dl. Socoteanu - la Sala Polivalentă să se amenajeze panouri de baschet. O să 
vorbim acest lucru cu cei de la  CSM să luăm un punct de vedere şi de la ei. Eu în 
principiu sunt foarte de acord pentru că nu mai există spaţii de joacă aproape pe 
nicăieri. 

D-na Gheorghiţă v-am răspuns deja cu maşina. În ceea ce priveşte problemele 
sesizate pentru RAT cred că dl. Radu Preda şi-a însuşit propunerile şi o să primiţi un 
răspuns. 

Economatul pentru pensionari n-a funcţionat în Bucureşti şi din punctul meu de 
vedere n-ar funcţiona nici în Craiova. Oricum au falimentat toate pe unde au fost prin 
ţară.              

Devierea de traseu o s-o discut împreună cu dl. Nedelescu sper că şi-a notat-o, iar 
cimitirul Bobonete la fel.               

 
 

       Dl. Preşedinte:                      
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 25.04.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 
          Teodor Nicuşor Sas                    Nicoleta Miulescu 
  
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


