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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.06.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Radu Marin Traian, 
dl. Ştefănescu, dl. Tudor. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesele verbale şi controlul de legalitate exercitat de  
prefect cu privire la hotărârile adoptate în şedinţa din 30 mai, un număr de 47 de 
hotărâri, toate primind controlul de legalitate ca fiind temeinice şi legale. Supun 
aprobării dvs. atât procesul verbal cât şi raportul cu controlul de legalitate. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Vasile pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 3840/21.06.2013, 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 27.06.2013, ora 10,00  în  Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
     
       

1. Proiect de hotărâre privind luare act de starea de incompatibilitate a dlui. 
Tudor Florentin şi încetarea de drept a mandatului de consilier municipal din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului şi, pe cale de consecinţă, a 
mandatului de viceprimar. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 
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5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” ordinea de zi. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Primarului 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.3. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare 
şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, 
exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova  asupra activităţii 
acestora şi stabilirea metodologiei de repartizare a consumurilor de energie 
termică şi apă între consumatorii din condominiile din municipiul Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea 
cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

10. 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 iulie 
2013. 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1. 

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe proprietatea publică a 
statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.2, ap.2. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

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

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul 
Craiova, bd.Oltenia, nr.55. 

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.77. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Spania, nr.35A. 
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19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, 
nr.26. 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
terenul situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, nr.66. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37416/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
C.M.I. dr. Dragomir Lucian Paul. 

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

23. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.242/2006 
şi nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
OLAS PROD S.R.L. 

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.4bis/2003, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.“GETICA OOH” S.R.L.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi 
a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete comercializate în 
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu 
răspundere limitată cu doi asociati. 

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.110/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2013. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.179/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere 
directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 
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33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.202/2012 referitoare la preluarea din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000. 

34. 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. 

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la aprobarea gestiunii directe 
pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat, date în 
competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.197/2013 referitoare la scoaterea 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. 

37. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Naţional “Ştefan 
Velovan” Craiova. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din 
municipiul Craiova. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul 
Craiova, str. Vişinului, nr.11A. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, cu 
regim de înălţime S+P+4, în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, 
nr.62A. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la schimbarea parţială de destinaţie, la etajul 1, din parcare, în galerie 
comercială, la imobilul  existent, cu regim de înălţime P+E1, situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.80. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu 
regim de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, 
nr.42. 

43. Întrebări şi interpelări.  
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           Punctele nr. 20 şi nr. 22 au fost retrase. V-aş supune aprobării dacă sunteţi de 
acord să votăm în bloc ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
          Supunem la vot ordinea de zi în bloc, fără punctele retrase. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
   În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
       

1. Proiect de hotărâre privind luare act de starea de incompatibilitate a dlui. 
Tudor Florentin şi încetarea de drept a mandatului de consilier municipal din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului şi, pe cale de consecinţă, a 
mandatului de viceprimar. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

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

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” ordinea de zi. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Primarului 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal 
Craiova. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.3. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, organizare 
şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, 
exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova  asupra activităţii 
acestora şi stabilirea metodologiei de repartizare a consumurilor de energie 
termică şi apă între consumatorii din condominiile din municipiul Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea 
cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

10. 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 iulie 
2013. 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, ap.1. 
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12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe proprietatea publică a 
statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.2, ap.2. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

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

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul 
Craiova, bd.Oltenia, nr.55. 

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.77. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Spania, nr.35A. 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, 
nr.26. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37416/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
C.M.I. dr. Dragomir Lucian Paul. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere nr.242/2006 
şi nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
OLAS PROD S.R.L. 

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

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.4bis/2003, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.“GETICA OOH” S.R.L.  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi 
a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete comercializate în 
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu 
răspundere limitată cu doi asociati. 
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27.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.110/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova, pentru anul 2013. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.179/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2013. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere 
directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.202/2012 referitoare la preluarea din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi Infrastructurii, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km 3+300-4+000. 

32. 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. 

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la aprobarea gestiunii directe 
pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat, date în 
competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.197/2013 referitoare la scoaterea 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. 

35. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Naţional “Ştefan 
Velovan” Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din 
municipiul Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în municipiul 
Craiova, str. Vişinului, nr.11A. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui imobil cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, cu 
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regim de înălţime S+P+4, în municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, 
nr.62A. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la schimbarea parţială de destinaţie, la etajul 1, din parcare, în galerie 
comercială, la imobilul  existent, cu regim de înălţime P+E1, situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.80. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu 
regim de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, 
nr.42. 

41. Întrebări şi interpelări.  
 

 
 
   
       

1. Proiect de hotărâre privind luare act de starea de incompatibilitate a dlui. 
Tudor Florentin şi încetarea de drept a mandatului de consilier municipal 
din cadrul Consiliului Local al Municipiului şi, pe cale de consecinţă, a 
mandatului de viceprimar. 

          Dl. Preşedinte: 
         Aş vrea, în calitate de consilier să spun câteva cuvinte, să spun că sincer îmi 
pare rău şi aştept cu nerăbdare momentul în care ne vom întâlni pe scena politică cu 
dl. Tudor Florentin pentru că este un om care chiar are un cuvânt de spus în 
administraţia publică locală.    
          D-ra Predescu: 
       Şi eu sunt îndrituită să spun câteva cuvinte despre dl. Florentin Tudor, atâta timp 
cât îl cunosc de peste 15 ani, este mult de atunci şi cred că dintr-o nesăbuinţă 
oarecare suntem astăzi puşi în situaţia de a lua act de încetarea mandatului său, ceea 
ce nu înseamnă că nu a primit o lecţie serioasă şi nu-şi va continua cariera în viaţa 
publică.  
          Dl. Pană: 
          Şi eu vreau să intervin. Deşi nu l-am cunoscut de foarte mult timp, am apreciat 
totuşi activitatea d-lui viceprimar Tudor  Florentin. După părerea mea, a fost un om 
de echilibru, un om cu care puteai să discuţi problemele cetăţenilor. Nu o spun acum  
pentru că nu mai este, i-am spus-o şi înainte şi am apreciat modul de colaborare cu 
toţi consilierii. Regret că nu mai face parte, dar sper ca în continuare să avem alte 
colaborări pe alte planuri. Oricum îi mulţumesc pentru activitate şi sper să fie tare şi 
să poată să meargă în continuare ăe această chestiune. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se ia act de starea de incompatibilitate a dlui. Tudor Florentin şi încetează de 

drept mandatul de consilier local din cadrul Consiliului Municipal Craiova şi, 
pe cale de consecinţă, mandatul de viceprimar.  
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Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Municipal 
Craiova.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/2012 referitoare la desemnarea 
dlui. Tudor Florentin în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova, 
nr.6/2012 referitoare la stabilirea comisiilor de specialitate şi  domeniul de 
activitate al  acestora, nr.26/2012 referitoare la aprobarea  Comisiei Sociale, 
nr.29/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia de atribuire a locurilor de înhumare, 
nr.30/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisia de delimitare a teritoriului administrativ al 
municipiului Craiova, nr.55/2012 referitoare desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova, nr.138/2012 referitoare aprobarea constituirii Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova şi 
nr.139/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova. 

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

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

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

     D-na Secretar: 
     Sunt modificări aduse faţă de şedinţele de ieri, ca urmare a unei sponsorizări 
intrate în bugetul local astăzi. Sumele vor fi aşa modificate: în loc de 581.743, vor fi 
581.788 mii lei la venituri şi cheltuielile în mod corespunzător 582.242 mii lei. 
Acestea sunt modificările care înseamnă venituri în plus pentru bugetul local.  
     Dl. Cherciu: 
     Despre ce sponsorizare este vorba? 
     Dl. director Pascu: 
     Este vorba despre un contract de sponsorizare, iar banii au intrat în dimineaţa asta 
pe extrasul de cont. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 581.788,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 582.242,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 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 de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
a) total venituri  - 24.895,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 24.745,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 150,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 25.032,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 24.882,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
150,00 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.103/2013. 

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

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

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

     D-na Secretar: 
     Se modifică în mod corespunzător faţă de prima propunere din primul proiect. 
Sumele vor fi: total venituri - 714.382 mii lei şi total cheltuieli - 742.911 mii lei. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vat proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, 

pe anul 2013, după cum urmează: 
a) total venituri – 714.382,00 mii lei; 
b) total cheltuieli  - 742.911,00 mii lei, 

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

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului 
Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” 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 mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

             1) modificarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei; 

       2) aprobarea majorării tarifelor pentru unele activităţi ale serviciului de   
salubrizare; 
 3) modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intecomunitară „Salubris Dolj”, prin act adiţional, în sensul primirii de noi 
membri. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 Dl. consilier Ştefârţă a părăsit sala de şedinţă. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Primarului 
Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova. 

     D-na Secretar: 
     Vă împărţim buletinele de vot şi lăsăm rezultatul votului la sfârşitul şedinţei. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, s-a prezentat rezultatul votului. 
 D-ra Predescu: 
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 În urma numărărăii voturilor, pentru persoana propusă Pîrvulescu Ionuţ 
Cosmin, au fost numărate 22 voturi pentru şi 5 buletine de vot anulate, condiţie în 
care comisia validează propunerea şi propunem să fie votat în totalitate proiectul nr. 
6. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot în ansamblu, proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, reprezentant al 

Primarului Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraţie al Sport Club 
Municipal Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi 

de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 
20.3”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, 
cu o valoare totală de 5.957.083,72 lei, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Craiova a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
dupa cum urmează: 

- 2.081.140,11 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia 
unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.040.570,06 
lei şi 20% contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  1.040.570,05 lei; 

- 754.233,44 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 340.461,71 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  413.771,73 lei. 

   Art.3.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) care vor aparea 
în timpul implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv a recuperării 



sed ord. 27.06.2013                                                                          13                                                                                         FP 43-04, ver. 1 
 

ulterioare a cotei-părţi ce revine fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea 
proiectului. 

   Art.4. 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. 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înfiinţare, 
organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari/locatari din 
municipiul Craiova, exercitarea controlului de către compartimentele 
specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova  asupra activităţii acestora şi stabilirea 
metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică şi apă 
între consumatorii din condominiile din municipiul Craiova. 

     Dl. Toader: 
     Mă voi referi în cuvântul meu nu atât la asociaţiile de locatari care sunt un subiect 
foarte complex, şi probabil că va fi un punct pe ordinea de zi la o altă şedinţă sau, de 
ce nu?, o dezbatere publică vis a vis de asociaţiile de locatari. Eu vreau să subliniez 
faptul că este invocat în acest regulament şi vom regăsi pe ordinea de zi şi în 
organigrama primăriei, un compartiment specializat, un compartiment de 
monitorizare şi control al asociaţiilor de locatari şi pentru asta felicit pe d-na primar 
şi cer ca acest compartiment să aibă mai multă vizibilitate, să aibă mai multă forţă şi 
să fie mai deschis către cetăţeni. Cetăţenii oneşti ai Craiovei, care plătesc taxele, 
plătesc utilităţile în mod cinstit, trebuie să se ştie protejaţi şi faţă de ceilalţi locuitori 
şi faţă de asociaţiile de locatari şi am să exemplific scurt trei situaţii. Până la 
distribuţia pe orizontală a apei reci, a apei calde şi a căldurii, majoritatea cetăţenilor 
sunt oneşti şi plătesc atât cât consumă şi chiar mai mult. Sunt însă nu puţini cetăţeni 
care se sustrag sub diverse tertipuri şi care plătesc valori modice la aceste utilităţi sau 
chiar nu le plătesc. Bineînţeles că la redistribuire plătesc cetăţenii care plătesc corect. 
Nu este uşor să se găsească proceduri legale dar acest compartiment specializat 
trebuie să se gândească la acest lucru şi să găsească o soluţie. În al doilea rând sau  
un alt exemplu, sunt blocuri care au repartitoare de căldură şi blocuri care nu au 
repartitoare de căldură. Blocurile care nu au repartitoare de căldură, se încălzesc 
toate camerele egal şi foarte bine, se plăteşte la pauşal. Cei care au repartitoare, 
cetăţenii corecţi, închid căldura la mai multe camere şi ţin poate un calorifer şi câteva 
ore  pe noapte într-o singură cameră şi constată la sfârşitul lunii că plătesc mai mult 
decât cei care au căldură în toate camerele. Iarăşi un subiect delicat dar care trebuie 
să preocupe şi să vedem dacă sunt soluţii. Nu în ultimul rând vis a vis de modul cum 
asociaţiile de locatari pe de o parte, dar şi compania de termoficare, s-a ocupat de 
plata obligaţiilor cetăţenilor la consumul de agent termic, de apă  caldă şi căldură, 
cetăţenii municipiului Craiova au în momentul de faţă sau la sfârşitul anului trecut, 
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spunea dl. director Degeratu, un debit mai mare de 21 milioane de euro către Termo 
SRL. Prin  preluarea Complexului Energetic nu ştiu dacă aceste datorii vor fi şterse 
sau s-ar putea ca dimpotrivă. şi ne-am putea trezi în iarnă cu o serie întreagă de 
probleme, de acţiuni juridice, de executări şi de ce nu? chiar exproprieri. Acest 
compartiment de monitorizare al asociaţiilor de proprietari trebuie să aibă mai multă 
forţă, să protejeze cetăţenii şi să manifeste o preocupare deosebită pentru ca oamenii 
să consume şi să  plătească exact şi corect cât au consumat. Amendamentul este ca 
acest compartiment să-şi facă treaba şi să fie puternic şi  deschis către cetăţeni. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor 

de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului de 
către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova  asupra activităţii acestora şi stabilirea 
metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică şi apă între 
consumatorii din condominiile din municipiul Craiova, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2011 şi 
66/27.04.2000. 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

     D-na Secretar: 
     Vom supune la vot forma modificată a proiectului pentru că la comisia juridică a 
primit aviz nefavorabil, urma să reexaminaţi şi probabil că din comisia juridică se 
vor face acum comentariile. 
     D-ra Predescu: 
     Ieri în comisia juridică au fost formulate mai multe amendamente, 24. În aceste 
condiţii, de fapt, după terminarea lucrărilor comisiei juridice, un grup de consilieri 
împreună cu 6 reprezentanţi ai RAADPFL şi primăriei ne-am întâlnit şi am discutat 
de la orele 17  până la 18,40 şi au fost aduse mai multe modificări, ca să le anunţ şi 
colegilor, chiar dacă au în format fizic scris noul format al regulamentului, care 
privesc următoarele: ori de câte ori  când se punea în discuţie titularul dreptului de 
proprietate. Nu sunt amendamente, decât vi le aduc la cunoştinţă. S-au modificat 
deja.  Vi le aduc la cunoştinţă în sinteză. Ori de câte ori titularul dreptului era 
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municipiul Craiova, a fost trecut acesta şi nu comisia pentru pompe funebre cum 
uneori se întâlnea, iar cu privire la orice taxă sau alt fel de redevenţă se discută 
condiţiile aprobării, ea se aprobă de consiliul local la propunerea consiliului de 
administraţie al RAADPFL.  Au fost aduse modificări cu privire la regimul juridic al 
lucrărilor, de fiecare dată intervenind accesiunea imobiliară pentru că nu-şi avea loc 
vacanţa succesorală sau alte proceduri  prevăzute. Au mai fost aduse modificări tot 
de substanţă cu privire la prezentarea nominală a membrilor comisiei pompe funebre 
şi în alte situaţii, iar în partea finală cu privire la faptul că  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 507/2007 urmează să-şi producă efectele în parte şi se modifică 
corespunzător, pentru că dacă ea şi-ar fi încetat efectele în tot, atunci nu ar mai fi 
operat acea scutire de la plata întreţinerii, care se percepe şi în continuare această 
scutire, nu se mai plăteşte întreţinerea fiind obligaţi să o plătească decât cei care 
aveau datorii la data intrării în vigoare a acelei hotărâri. Restul sunt probleme de 
drept pe care de fapt, toţi membrii comisiei juridice le împărtăşiseră în precedent. Nu 
au fost împărtăşite de RAADPFL cele două propuneri privind un termen mai lung de 
25 de ani pentru dreptul de concesiune şi am discutat în concret de ce şi nu a fost 
împărtăşită nici chestiunea ca  din comisie să facă parte şi un reprezentant al 
consiliului local, fiind o structură internă a RAADPFL. 
      Dl. Cherciu: 
      Ieri, cum spunea d-ra Predescu, s-a discutat într-adevăr în comisia juridică despre 
acest regulament. A fost însă ridicată o altă problemă care din ce spunea dânsa nu a 
fost totuşi corect reglementată. Mă refer la art. 19 care precizează că executarea 
lucrărilor funerare se face numai de către operator. Prin această hotărâre practic 
instituim un monopol al acestei direcţii în a construi, monopol care vă spun şi de 
această dată vorbesc dintr-o experienţă personală, nu se referă neapărat la costurile 
lucrărilor, ci la faptul că în buna tradiţie românească acolo unde este monopol, 
intervine şi bunul plac. Am avut o situaţie recentă în care cineva a apelat la mine în 
calitate de consilier tocmai să-l sprijin pentru executarea lucrărilor la timp, lucrări 
contractate cu administraţia cimitirelor, achitate integral, dar bineînţeles, omul era 
purtat pe drumuri fără să i se dea măcar un termen, fără să i se precizeze decât lucruri 
voalate de genul suntem ocupaţi, mai veniţi mâine, poimâine. Ştim cu toţii că asta 
este atitudinea funcţionarului care aşteaptă să mişti ceva. Pe de altă parte există o 
modificare în sensul că se face excepţie pentru anumite lucrări, dar, atenţie, din nou 
cu acordul operatorului. Această precizare cu acordul operatorului, iar instituie bunul 
plac, iar bunul plac  înseamnă relaţie, înseamnă şpagă. Deci atâta vreme cât nu este 
foarte clar specificat în ce condiţii ai acest drept, precizarea mi se pare foarte 
ambiguă. Din acest motiv, conştient pe de altă parte că nu putem lăsa construcţiile la 
cheremul fiecăruia şi să devină un adevărat haos,  cred că o exprimare mai fericită ar 
fi să se facă lucrările de către operator sau, aici juriştii mă pot ajuta, pe cheltuiala 
concesionarului, în cazul în care respectivul prezintă o documentaţie valabilă, asta 
însemnând că plăteşte cu acte pe bază de factură la o firmă specializată, sau cu firme 
specializate, evident, nu tocmiţi doi oameni la negru care să toarne acolo o lopată de 
ciment. Trebuie să creăm şi această posibilitate prin posibilitatea ca firme autorizate, 
specializate, să poată contracta acelaşi tip de lucrări cu acordul prealabil al 
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operatorului. Acesta este amendamentul şi îmi cer scuze că nu-l pot formula juridic 
foarte corect, dar sunt convins că esenţa a fost înţeleasă. 
        D-ra Predescu: 
        Atunci când am discutat despre această categorie de lucrări, am avut în vedere 
următoarele: pe de o parte sunt anumite lucrări specifice cum sunt: săparea gropilor, 
turnarea gropilor boltite, împrejmuirea plaţului, ş.a.m.d. , cel puţin delimitarea 
dimensiunilor pentru că au fost foarte multe discuţii pornind de la delimitarea 
dimensiunilor şi faptul că multe persoane s-au extins peste ceea ce au primit. Pentru 
a avea controlul păstrării dimensiunilor şi a executării fără ca să fie aduse persoane 
din afară a acestor categorii de lucrări, de aceea operatorul îşi păstrează un monopol 
cu privire la acestea pentru că este o lucrare care se face pe domeniul public, 
proprietate a municipiului Craiova, săparea gropii, ceea ce am spus,  şi dimensiunile 
locului de înhumare. Pe de altă parte operatorul are o evidenţă cu categoriile de 
lucrări şi tariful pentru fiecare categorie de lucrări. În afară de acestea sunt şi lucrări 
pe care nu le execută. Placarea cu marmură sau alt material, executarea crucilor de 
marmură sau a altor lucrări funerare care prezintă şi un aspect artistic deosebit pe 
care operatorul nu-şi asumă obligaţia să le facă, dar trebuie să-i fie adus la cunoştinţă 
faptul că titularul dreptului de concesiune ridică astfel de lucrări funerare pe locul 
respectiv. De aceea avem reglementarea care  se regăseşte, pe de o parte lucrările 
care se fac de RAADPFL , pe de altă parte alte lucrări care exced celor care se fac de 
RAADPFL care se realizează de titularul dreptului de concesiune dar cu 
încunoştinţarea RAADPFL-ului.  
       D-na Secretar: 
 Dl. Cherciu are în vedere şi varianta de a putea realiza lucrări de   drept 
comun, obişnuite,  pe cheltuiala concesionarului sau de către altcineva, iar noi am 
avut în vedere în regulament şi în prima formă, dacă vă amintiţi, posibilitatea ca 
aceste lucrări să fie executate numai de către RAADPFL, astfel încât să fie titularul 
acestor lucrări în baza  Legii 50 că oricum se iau autorizaţii. Dl. Cherciu are în 
vedere decât altă variantă şi  în prima ipoteză ele să poată fi făcute pe cheltuiala 
concesionarului. Eu aşa am înţeles. Varianta pe care o spune d-ra Bianca este la alin. 
2 la ipoteza 2. 
 Dl. Cherciu: 
 Ce spune dânsa nu contrazice neapărat ce am spus eu. De acord că trebuie o 
documentaţie care să certifice că lucrarea respectivă se încadrează în ceea ce 
Administraţia cimitirelor impune. Eu i-am atras atenţia ca nu cumva dânsa să facă 
confuzia şi să se pună în pielea unui simplu cetăţean nu a unui consilier local care va 
merge la administraţia cimitirelor şi va vedea de ce  atitudine cu totul şi cu totul 
dezinteresată se loveşte.  Atitudinea asta nu o corectăm nici din cuvinte nici din 
dispoziţii, ci pur şi simplu creând posibilitatea concesionarului să aibă alternativă, 
pentru că fără alternativă, vă spun, indiferent  de dispoziţiile care se dau, atitudinea 
celor de acolo va fi cea pe care mi-au semnalat-o cetăţenii şi  noi să nu cădem în 
păcatul ăsta să ne închipuim că atitudinea respectivilor funcţionari este aceeaşi ca 
faţă de un consilier, sau faţă de altcineva care vine  cu o relaţie de sus. Ţin cumva la 
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această reformulare care să creeze condiţia, în anumite condiţii, independentă până la 
urmă de bunul plac, ca cetăţenii să-şi facă aceste lucrări în regie proprie.  
 D-na Secretar: 
 Mai bine zis, eliminarea acelui acord. 
 D-ra Predescu: 
 Nu se poate elimina. Discuţia este deja făcută, iar cu privire la regimul acestor 
lucrări, am mai spus, ieri cel puţin, am discutat că va fi propus de către RAADPFL 
un proiect de hotărâre distinct cu toate aceste taxe şi preţuri pe categorii de lucrări 
condiţie în care va fi făcută public care este  şi redevenţa şi în ce condiţii se percepe 
şi care este şi cuantumul tuturor categoriilor de lucrări. Nu puteam să cuprindem în 
acest regulament cuantumul lucrărilor şi care sunt acestea. Iar pe de altă parte, dl. 
consilier, daţi-mi voie să vă spun ceva din experienţa proprie. În ultima vreme, cel 
puţin persoanele care asigură paza au devenit foarte stricte. Şi eu dacă m-am dus să 
fac curat la locul de veci al bunicilor mei şi am depăşit cu o jumătate de oră ora 
limită afişată la poartă, a venit paznicul şi mi-a spus să ies din cimitir. Chiar dacă i-
am spus cine sunt, a stat lângă mine până mi-am terminat lucrarea. 
 Dl. Preşedinte: 
 Daţi-mi voie să-mi exprim şi eu punctul de vedere pe acest punct de pe ordinea 
de zi. Eu aş propune ca amendament eliminarea art. 19 alin. 1 pentru că prin acest 
articol, aşa cum a spus şi dl. Cherciu, efectiv instituim un monopol al RAADPFL şi  
Administraţia cimitirelor, ceea ce încalcă principiul liberei concurenţe, principiile 
economiei de piaţă şi trebuie să lăsăm la latitudinea concesionarului să-şi aleagă cu 
cine face lucrarea, dar să creăm un proiect tehnic stas. Nu este o lucrare foarte 
complicată, se specifică în proiectul tehnic stas dimensiunile, materialele, grosimea 
care se foloseşte şi dacă într-adevăr, concesionarul, prin terţe firme sau cu resurse 
proprii respectă acest proiect tehnic să-l lăsăm pentru că, vă daţi seama, numai la 
extinderea cimitirului Ungureni vorbim de câteva mii de locuri  de veci, cu o lucrare 
care costă câteva mii de lei, sunt câteva milioane de lei pe care trebuie s-o lăsăm 
liberă în piaţa craioveană.  Nu putem să instituim monopol şi există şi regulament 
care nu este adus la cunoştinţă mai vechi al actualului Minister al Dezvoltării în care 
se  specifică strict că nu poate să deţină nimeni monopol în cimitire. 
 D-na Primar: 
 Eu nu sunt de  acord cu amendamentul dvs. Sigur că nicio variantă nu poate fi 
perfectă, dar în mod sigur varianta aleasă de noi este mult mai bună decât ce era până 
acum un an de zile când funcţiona o adevărată mafie în aceste cimitire în sensul că  
oamenii erau forţaţi ca să facă lucrările cu anumite persoane. Nu putem să discutăm 
despre o piaţă liberă că nu vorbeam acolo despre nişte firme care executau aceste 
lucrări. Erau reprezentanţii unei anumite minorităţi, de multe ori foarte agresivi cu 
cei care aveau nevoie de aceste lucrări. Se furau coroanele din cimitir, era o întreagă 
debandadă acolo şi am considerat că este mai bine la noi în casă, să ne facem noi 
singuri curăţenie, dacă vreţi. Nu ştiu despre sesizarea asta, vă rog să mi-o aduceţi la 
cunoştinţă, dacă o verificăm şi dacă este adevărat, vă promit că iau imediat măsuri 
împotriva celor care nu au respectat contractul făcut cu persoana respectivă dar, din 
punctul meu de vedere, eu zic că am făcut un lucru foarte bun pentru că am reuşit să 
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eliminăm mafia din cimitire. Poate că nu în totalitate, dar în mod sigur cred că toţi 
cei care  aveţi legătură şi mai mergeţi prin cimitire, vedeţi că s-a schimbat mult.  
 Dl. Pană: 
 Eu rămân surprins iarăşi de aceste lucruri care se precipită în sensul că ieri 
când am început şedinţa în comisie ni s-a spus că săptămâna viitoare  ne vom întâlni 
şi vom reanaliza acest regulament cu toţi cei care vor să participe. Astăzi văd, exact 
cu trei minute înainte de începerea şedinţei că s-a pus pe masă acest regulament 
modificat. Vreau să spun că este o problemă foarte importantă şi chiar dacă nu se ţine 
şi nu s-a ţinut cont de ceea ce spunem şi noi, cei care suntem în opoziţie, sau care 
avem alte păreri, veţi vedea stimaţi colegi, că viaţa şi mai ales cetăţenii Craiovei vor 
fi cei care  ne vor da dreptate nouă, cei care ne exprimăm acum.  Nu am putut să 
urmăresc şi nici nu pot să urmăresc ce modificări s-au făcut şi a propus d-ra Bianca 
Predescu  sau comisia care s-a întâlnit ieri, dar eu aş fi văzut aşa: orice lucru este 
perfectibil. De acord că Hotărârea nr. 587 poate că era perfectibilă. Este foarte bine 
ce s-a făcut şi cu asta sunt de acord că se  putea face un regulament de ordine 
interioară a cimitirelor prin care se putea exclude şi îndepărta toată această mafie. Cu 
acest lucru sunt de acord, dar sunt două lucruri complet distincte. Un regulament 
cuprinde foarte multe puncte, de la  dreptul de proprietate, modul în care se transmite 
ş.a.m.d. şi terminând cu aceste chestiuni care sunt de acord, de ordine interioară 
privind disciplina, privind modul în care se face şi iar la fel,  iată că a fost o 
dezbatere numai acum de un sfert de oră privind monopolul cu care şi eu sunt de 
acord. Concurenţa este lucrul care poate să îndepărteze dacă vreţi, orice suspiciune. 
Asta nu înseamnă că nu trebuie să fie ordine şi disciplină. ordinea şi disciplina se 
poate impune printr-un regulament  de ordine interioară al cimitirelor iar 
regulamentul de organizare şi funcţionare al cimitirelor dat de consiliul local, care 
văd că nu mai are un rol deosebit în a gestiona ceea ce se întâmplă în cimitire prin 
reprezentanţii noştri. Încă o dată reţineţi, în primul rând ar fi trebuit să fie o dezbatere 
mai amplă, cetăţenească pentru că este o problemă care vizează, dacă vreţi, fiinţa 
umană, şi acesta este un lucru foarte important. Vă mulţumesc foarte mult. Nu 
puteam să am amendamente atâta timp cât le-am făcut, le-am dat în aprilie, nu s-a 
ţinut cont de ele, nu ştiu ce s-a făcut, deci ar însemna să fac poezie şi mie nu-mi plac 
poeziile scrise pe genunchi.  
 Dl. Preşedinte:       
 Supunem la vot prima dată cele două amendamente, al d-lui Cherciu şi al meu, 
după care supun la vot proiectul de hotărâre. 
 Supun la vot amendamentul d-lui Cherciu cu modificarea alin. 1 art. 19 în 
sensul motivării acordului pe care trebuie să-l dea operatorul. Cine este pentru? Votat 
cu 4 voturi pentru, 18 voturi împotrivă şi 1 abţinere. Nu a trecut acest amendament. 
 Supun la vot amendamentul meu care înseamnă eliminarea art. 19 alin. 1. Cine 
este pentru? Votat cu 4 voturi pentru şi 19 voturi împotrivă. Nu a trecut nici acest 
amendament. 
 D-na Secretar: 
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 Supunem la vot regulamentul aşa cum a fost iniţiat, regulamentul în forma 
multiplicată şi la proiectul pe care l-aţi avut propus în ordinea de zi în sensul 
modificării corespunzătoare şi a Hotărârii nr. 503 pe lângă 587 care încetează. 
 Dl. Preşedinte: 
 Cine este pentru varianta prezentată de d-na Secretar? 
Art.1.Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.587/2007 referitoare la Regulamentul de funcţionare 
a cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
şi se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.503/2007. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 18 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 3 abţineri (Cilibiu, Daşoveanu, Pană). 
 
 

10. 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 iulie 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 iulie 2013, în 
baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, sc.1, 
ap.1. 

  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 repartizarea, în vederea închirierii, către Gheban Ionela Antonela,   

a locuinţei sociale  situată în municipiul Craiova, bd.Decebal, nr.91A, bl.N14, 
sc.1, ap.1. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Gheban Ionela Antonela 
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 repartizarea unei locuinţe proprietatea 
publică a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. 
T3, sc.2, ap.2. 
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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.1.  Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Dragomir Ileana Olivia, a 

unei locuinţe proprietatea publică a Statului Român şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.2, ap.2. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere pentru locuinţa identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dragomir Ileana Olivia 
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 prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite 
prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din 
domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

nr.239097/29.12.2004, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Crişu Gabriel Valeriu, care are ca obiect locuinţa pentru tineri, construită 
prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, 
bld.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.13, 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 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.  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 
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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.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după 
cum urmează: 

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valorile de inventar ale 
bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Craiova a 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate 
în anexa nr.1, poziţiile 1-17. 

       Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2012, anexa nr.2 referitoare 
la darea în administrare, către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unor 
bunuri din domeniul public al municipiului Craiova şi nr.147/1999 referitoare 
la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Craiova. 

               Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

 
 

15. 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, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa 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. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

16. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.55. 

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

Art.1.Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr.267/2005, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Niela Com S.R.L, 
prin majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în bd. Oltenia, nr.55, 
de la 230,50 mp., la 259 mp. 

  Art.2.În termen de 60 de zile de la încheierea actului adiţional de modificare a 
contractului de concesiune, S.C.Niela Com S.R.L.are următoarele obligaţii: 

            a) să plătească contravaloarea folosinţei terenului în suprafaţă de 28,50 mp., la 
nivelul redevenţei, calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 

             b) să intabuleze în cartea funciară întreaga suprafaţă de teren de 259 mp., 
precum şi clădirea edificată pe această suprafaţă, situată în bd.Oltenia, nr.55, 
pe cheltuiala concesionarului. 

 Art.3.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Niela Com S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 259 mp., situat în bld. Oltenia, nr.55, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 Art.5.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actului notarial şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C. Niela Com S.R.L. 

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

 Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.286/2005 şi nr.467/2009.  

 Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi S.C.Niela Com 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.  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, 
nr.77. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al 

municipiului Craiova, situat în str. Calea Bucureşti, nr.77,  în suprafaţă de 
22563 mp.,  înscris în Cartea Funciară  nr.59874, cu număr cadastral 22288,  
în doua loturi, după cum urmează: 

a) lotul nr.1 în suprafaţă de 12 mp.,  
b) lotul nr.2 în suprafaţă de 22551 mp., conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public, în  domeniul privat al municipiului 
Craiova, a lotului nr.1 identificat la art.1din 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 Dolj,pentru întocmirea şi semnarea actului de dezmembrare al 
terenului înscris în Cartea Funciară  nr.59874, cu număr cadastral 22288, 
precum şi autentificarea  contractului de vânzare cumpărare a lotului nr.1, 
reprezentând terenul aferent spaţiului comercial deţinut de S.C.Pevas 
Comprest S.R.L., în suprafaţă indiviză de 12 mp. cu vânzătorul Municipiul 
Craiova şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate cu dezmembrarea terenului şi efectuarea procedurilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
S.C.Pevas Comprest S.R.L. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică , 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi S.C.Pevas Comprest 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în 
str.Spania, nr.35A. 

   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 însuşirea raportului de evaluare a terenului care aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 738 mp. din acte şi 
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698 mp. din măsurători, înscris în cartea funciară 213152 UAT Craiova, 
situat în str. Spania, 35A, la valoarea de 721.600 lei, fără T.V.A., prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str. Calea 
Bucureşti, nr.26. 

  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 însuşirea raportului de evaluare a  terenului care aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1943 mp. din acte 
şi 1935 mp. din măsurători, înscris în cartea funciară 212825 UAT Craiova, 
situat în str. Calea Bucureşti, nr.26, la valoarea de 5.483.000 lei, fără T.V.A., 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37416/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
C.M.I. dr. Dragomir Lucian Paul. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.37416/2006, având ca 

obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Policlinicii Stomatologice, cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia, nr.41, în sensul 
majorării suprafeţei de la 20,14 mp., la 26,62 mp., reprezentând 12,95 mp. 
suprafaţa totală a cabinetului medical folosit în exclusivitate şi 13,66 mp. cota 
indiviză din spaţiile comune (hol, săli de aşteptare, grupuri sanitare).  

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

Art.3. În termen de 90 de zile de la încheierea actului adiţional dr.Dragomir Lucian 
Paul va achita contravaloarea folosinţei spaţiului pe ultimii 3 ani, calculată 
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potrivit tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului 
Craiova nr.214/2007.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a unor spaţii. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere 
nr.242/2006 şi nr.4184/2008 încheiate între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. OLAS PROD 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 obiectelor contractelor de închiriere nr. 242/2006 şi 

nr.4184/2008, având ca obiect terenurile care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 40,00 mp, situat în Piaţa Rovine, 
respectiv în suprafaţă de 40,26 mp., situat în Piaţa Centrală, în sensul 
schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD S.R.L., cu S.C.  GIVPAN 
S.R.L. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.242/20.01.2006, 
având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 40,00 mp, situat în Piaţa Rovine, până la data de 
31.12.2013. 

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

Art.4.  Preţul închirierii terenurilor care fac obiectul contractelor identificate la art.1 
şi art.2 din prezenta hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova 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, S.C.Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. şi S.C. GIVPAN S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile, Daşoveanu) şi 1 abţinere (Genoiu).  
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22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, 
situate în pieţele din municipiul Craiova. 

 Dl. Cherciu: 
 La acest punct la care în final voi fi pentru, am totuşi o întrebare. Având în 
vedere că s-a vorbit foarte mult despre aceste contracte, de la bun început când s-a 
pus problema demolării unor chioşcuri, rezilierii unor contracte, eu am solicitat o 
regulă comună încât să fie cunoscută de absolut toată lumea, ori în ultima perioadă 
constatăm că se introduc astfel de prelungiri pe perioade de 2-3 luni a căror rubrică 
mie a început să-mi scape şi, încă o dată, atâta vreme cât lucrurile nu sunt foarte clare 
deschidem uşa încă o dată acelui sistem în care doar unii mai informaţi sau mai în 
temă beneficiază, alţii nu, deci legea bunului plca. Ni s-a spus că se va face  un astfel 
de regulament, că vor fi nişte construcţii tip, văd că a trecut aproape un an de zile de 
când s-a pornit cu hei, rup! în acest domeniu şi la fiecare şedinţă de consiliu apar 
astfel de proiecte de hotărâre de prelungire pe criterii şi pe o logică care mie personal 
îmi scapă.   
 D-na Primar: 
 Am stabilit că până la data de 31.12.2013 prelungim la absolut toată lumea 
care este în legalitate. Aici înţeleg că este o prelungire până la 31.07.2013 la Piaţa 
Chiriac. Poate ne spune dl. Resceanu despre ce este vorba. De ce până la 
31.07.2013? Nu poate să le prelungească mai mult de 31.07 pentru că întreaga Piaţă 
Chiriac se va muta în noul târg. Nu este nicio şpagă aici. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.07.2013, 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. 
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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.  
 
 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere 
nr.4bis/2003, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.“GETICA OOH” 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 prelungirea  duratei contractului de asociere nr.4bis/2003, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. “GETICA OOH” 
S.R.L., ce are ca obiect exploatarea în comun a unor mijloace de publicitate 
amplasate pe domeniul public  al municipiului Craiova, până la 31.12.2014. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.4bis/2003. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C “GETICA OOH” 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de 
canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, pentru 
municipiul Craiova. 

      D-na Secretar: 
 Aviz nefavorabil la comisia juridică. 
 Dl. Cherciu: 
 Acest proiect se înscrie în seria reclamei nicio lună fără scumpire, eu nu voi 
obosi de fiecare dată să repet acelaşi lucru care poate la un moment dat va fi însuşit 
de executiv, anume sunt de acord că există motive care impun creşterea anumitor 
tarife.  Deci pot exista astfel de motive obiective, dar executivul poate solicita 
conducătorilor acestor regii ca în paralel cu prezentarea motivaţiei privind creşterea 
de tarife să aducă în paralel ce măsuri manageriale au luat dânşii pentru reducerea 
costurilor. Această solicitare pe care am făcut-o şi în mandatul trecut şi văd că o 
continui şi în mandatul prezent este cu totul şi cu totul ignorată. Avem manageri, dau 
concursuri de management, însă văd că actul managerial constă în a veni periodic, la 
o lună, două, trei, cu solicitare de creştere de tarife. Ori toată lumea, în această lume 
civilizată cunoaşte că un manager înainte de a-şi mări preţurile se uită cum poate  
reduce costurile. pe de altă parte, nu vreau să se interpreteze ceea ce spun eu că 
solicit darea afară a angajaţilor. Reducerea costurilor se poate face şi prin alte metode 
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decât concedierea. Şi aici mă refer la eficientizarea cheltuielilor interne, folosirea de 
automatizări, în cazul acesta de utilaje care să reducă consumul de energie electrică 
care are pondere importantă în costurile companiei  de apă, ş.a.m.d. Dacă se vine 
întotdeauna pe acest grafic şi se spune că nu ştiu ce bancă a impus aceste tarife şi că 
suntem obligaţi să o facem, eu spun că nu, deci o bancă poate impune, încă o dată, 
nişte indici de profitabilitate. Indicii de profitabilitate, că este BERD, că este FMI, ei 
solicită să ieşi cumva pe plus, adică respectiva activitate să fie  sustenabilă, ori atâta 
vreme cât noi nu umblăm şi la partea de eficientizare, aceste creşteri care se fac tot 
timpul pe spinarea cetăţenilor nu sunt de acceptat. 
 Dl. Pană: 
 Eu ştiu că ieri în comisie s-a propus respingerea acestui punct de la ordinea de 
zi, văd că nu s-a făcut această menţiune şi ceea ce a pledat dl. dan Cherciu până 
acum am spus şi eu ieri în comisia de ieri. Aş vrea doar să mai fac următoarele 
completări. Luna aceasta împlinim un an de când funcţionăm în cadrul consiliului 
local, un proiect sau dacă vreţi, o strategie a Companiei de Apă care să vizeze 
punctele esenţiale între care sunt serviciile aduse pentru că toate instituţiile care sunt 
subordonate primăriei sunt instituţii de servicii care pe de o parte trebuie să 
îmbunătăţească calitatea serviciilor, iar pe de altă parte trebuie să scadă costurile, să 
fie eficiente şi cu asta sunt de acord, însă vă dau un exemplu aici, am fost şi am 
analizat cândva în cadrul Companiei de apă, atunci era Regia de apă, pompele care 
aveau cel mai mare consum energetic pentru că erau foarte vechi. Vă dau un singur 
exemplu. iată că dacă s-ar face o analiză pe subiect poate că am veni în faţa 
consiliului de administraţie  al Companiei de apă să vină cu un program din care să 
ştim şi noi odată pentru totdeauna care sunt costurile şi de câte ori mai mărim, dacă 
mărim la două luni, la trei luni, s-au de câte ori se invocă faptul că trebuie să obţinem 
sau să utilizăm fondurile europene, noi trebuie să mărim tarifele. Nu cred că se 
impune de către Uniunea Europeană mărirea tarifelor. Este adevărat că se impune 
eficientizarea activităţii şi cu asta sunt de acord. Voi fi foarte mulţumit şi nu voi mai 
spune decât cuvinte de laudă în momentul în care un manager sau un conducător al 
instituţiei primăriei va veni cu un proiect în faţa consiliului local în care să spună că 
acesta este proiectul nostru pe unul, doi sau trei ani privind eficientizarea şi acest 
lucru nu înseamnă darea de oameni afară.  Asta este măsura care s-a luat de 23 de ani 
şi este cea mai păguboasă măsură care a fost luată până acum. Sunt alte mijloace prin 
care se pot eficientiza activităţile. 
 D-na Popescu: 
 Vreau să-i amintesc d-lui Pană că acest proiect nu a fost respins ieri în 
comisie, dvs. dl. Pană aţi avut un vot împotrivă, restul au fost voturi pentru. 
 Dl. Sas: 
 Masterplanul de apă al judeţului Dolj a fost  aprobat în consiliul local. odată cu 
aprobarea acestui masterplan a fost aprobată şi strategia de tarifare în cadrul atât al 
municipiului Craiova cât şi în cadrul celorlalte comune. Această strategie face parte 
componentă din masterplan. dacă nu se vor vota aceste preţuri şi Compania de apă 
nu va aplica aceste preţuri către populaţie, acest contract de masterplan se va pierde 
şi vor fi pierduţi cei 180 milioane de euro atât pentru municipiul Craiova, cartierele 
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Bariera Vâlcii şi Romaneşti  cât şi celelalte localităţi din judeţul Dolj. Pe de altă parte 
dacă  nu vom aproba în consiliul local acest lucru, consiliul local este obligat să 
plătească această diferenţă de preţ către Compania de apă, deci este absolut 
obligatoriu să se aplice aceste tarife. 
 D-na Primar: 
 Aşa cum ştiţi, sunt omul care aş vrea cât mai puţine scumpiri. Din păcate, este 
o obligaţie pe care nu am semnat-o eu, nu mi-am asumat-o, s-a votat în consiliul 
local această strategie de tarifare, cine a votat-o trebuie să răspundă. Probabil că cine 
a votat-o, acum s-a supărat şi nu-i mai convine. Să fie foarte clar că este la cererea 
Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, în vederea acordării împrumutului 
pentru cofinanţarea proiectului post mediu unu pentru apă şi canalizare în aptru 
cartiere din Craiova şi este foarte simplu: o respingem şi nu mai băgăm apă şi 
canalizare în patru cartiere din Craiova. Îi dăm drumul, canalizăm şi băgăm apă 
potabilă. este foarte simplu, este decizia dvs., puteţi să faceţi ceea ce doriţi. 
 În ceea ce priveşte proiectele de management şi ce s-a întâmplat până acum în 
companii, îmi amintesc că de trei ori până acum dvs., dl. Pană, v-am spus că aveţi 
posibilitatea ca şi consilier local în comisiile de specialitate  să chemaţi directorii de 
regii şi să-i luaţi la întrebări. Veniţi de fiecare dată şi îmi spuneţi asta mie, 
primarului.  Îmi pare foarte rău, dar dvs. trebuie să faceţi acest lucru dacă doriţi să 
aflaţi. Nu trebuie să discutăm de fiecare dată în şedinţă de consiliu local chestiuni pe 
care le puteţi rezolva la comisii în calitatea pe care o aveţi de consilier local.  
 Dl. Pană: 
 Nu m-am adresat dvs., m-am adresat consiliului în general şi aş vrea să vă 
răspund pentru că aţi ridicat această minge la fileu. Niciodată vreun director de la 
vreo companie nu a venit când au fost dezbateri în cadrul comisiilor pe domenii. 
 D-na Primar: 
    Mi-e greu să cred că nu au trimis măcar un reprezentant. Probabil exact cel 
care ar fi trebuit să răspundă interpelării dvs. Dar niciun fel de problemă, vă rog să-
mi transmiteţi punctual care sunt directorii de regii care nu participă la dezbaterile 
din comisii şi o să mă ocup personal. 
 Dl. Cherciu: 
 Este foarte simplu că răspunsul este nici unul. Sunt directori de regii pe care eu 
în calitate de consilier credeţi-mă că cel mult îi recunosc după pozele din ziar. 
 D-na Primar: 
 Aş dori de la staful tehnic să mi se aducă şi mie la cunoştinţă când sunt invitaţi 
directorii noştri de regii în comisiile de specialitate să ştiu şi eu. 
 Dl. Preşedinte: 
 Dânşii trebuie să fie prezenţi conform regulamentelor. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?    

  Art.l. Se aprobă tariful pentru serviciul de canalizare şi preţul pentru serviciul de 
alimentare cu apă, pentru municipiul Craiova, 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.17/2007 referitoare la aprobarea  
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tarifelor pentru apă potabilă şi pentru servicii canalizare practicate în 
municipiul Craiova şi a tarifelor pentru apa potabilă livrată consumatorilor 
racordaţi la aducţiunea Izvarna şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 315/2012. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 17 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (Cherciu) şi 5 abţineri (Pană, Cilibiu, Daşoveanu, Vasile, 
Albăstroiu).  

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru bilete 
comercializate în mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome 
de Transport Craiova. 

 Dl. Cherciu: 
 La acest punct îmi permit să comentez cumva şi în afara documentaţiei 
asociate, dar bazându-mă pe nişte interviuri pe care le-am citit acordate în presa 
locală, de actualul director al acestei regii. Este vorba de propunerea de introducere a 
unui nou tip de bilete, anume biletul de 2 lei eliberat  de taxatoare. Eu ştiu că 
problema regiei de transport este pierderea financiară pe care o suportă. Aparent 
măsura în sine este de salutat pentru că cetăţenii au posibilitatea să achiziţioneze la 
preţ redus biletul, însă măsura introducerii taxatoarelor în fiecare mijloc de transport, 
seamănă a ce luăm pe mere dăm pe pere. Era un calcul în care se dădea numărul de 
bilete pe care reuşea o astfel de persoană să-l comercializeze şi era necesar un simplu 
calcul aritmetic să se vadă că respectivele bilete în valoarea cerută nu se acoperea 
salariul respectivei taxatoare. Continuând cu astfel de măsuri aparent în favoarea 
cetăţeanului nu vom face decât să îngropăm şi noi această regie.  
 Dl. Cilibiu: 
 Consider că faptul că s-a luat această măsură principiul de bază al economiei 
este concurenţa, iar ceea ce este de salutat introducerea taxatoarei şi o reducere a 
tarifului. Avem taxatoare pe autobuz, lucru care foarte mulţi cetăţeni l-au reclamat că 
existau la Bacriz iar la noi nu, iar preţul acesta al biletului este o sumă pe care oricine 
o poate avea la îndemână, va ajuta regia să mărească încasările, este o măsură utilă.   
 D-na Primar: 
 Este şi dl. director în sală dar vreau să fac şi eu câteva comentarii. Situaţia este 
foarte simplă. Se lucrează la linia de tramvai şi se va lucra timp de doi ani de zile. 
Pentru a nu fi daţi oameni afară s-a propus să meargă în autobuze pe post de taxatori. 
Dacă dl. Cherciu ne zice altă variantă, de acord.   
 Dl. Cherciu: 
 Mă simt dator să dau replica când îmi aud numele. Nicăieri în lumea civilizată 
n-o să mai vedem taxatoare pe autobuze. Se poate rezolva foarte simplu în sensul că 
sunt în continuare acele tonete şi aici suntem de acord că este nevoie de a se efectua 
control. deci un control sistematic prin sondaj este soluţia prin care putem elimina 
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călătoria frauduloasă. Legat de ce spune d-na primar cu reorientarea personalului, 
aici nu am pronunţat eu să fie lumea dată afară, însă ştiu că la fel s-a votat relativ 
recent că regia va participa la recondiţionarea acestor tramvaie şi personalul este 
îndreptat către această măsură, se pot constitui acele echipe de control, pentru că, se 
pare, măsura cu pricina cu a dat rezultate, deci sunt metode prin care respectivele 
persoane  pot fi îndreptate către activităţi aducătoare de plus valoare. Această 
activitate nu face plus valoare pentru că putem asigura prin metodele controlului 
echipe de control şi persoanele să fie angrenate în lucrările de la tramvai, în lucrările 
de reamenajare şi recondiţionare a acestora, deci doar să ne transformăm în case de  
protecţie socială, nu mi se pare măsură într-adevăr corectă. 
 D-na Primar: 
 Normal că nu vi se pare pentru că Boc a fost cel care a dat afară cei mai mulţi 
oameni din sistemul public. N-o să cad nici în capcana dvs. să vă răspund  la ceea ce 
aţi spus că peste tot în lumea civilizată nu este nevoie de taxatoare pentru că 
probabil, în lumea civilizată absolut toţi cei care folosesc mijlocul de transport în 
comun, îşi cumpără bilet.  O să-l las pe dl. Radu Preda să vă dea răspunsul. 
 Dl. director Radu Preda: 
 Vreau să vă spun că până la urmă taxatorii sunt doar o componentă a activităţii 
RAT şi fac parte dintr-un tot unitar pentru că noi am luat mai multe măsuri în ceea ce 
priveşte eficientizarea activităţii de transport şi una dintre măsuri a fost aceasta de a 
introduce taxatori. Să ştiţi că la ora actuală tot ce înseamnă personal angajat la RAT 
Craiova adică 750 salariaţi au drept de control pe mijloacele de transport în comun. 
Am luat măsuri în înăsprirea controalelor, am luat măsuri în a aduce biletul la 
îndemâna oricărui craiovean care  doreşte să-şi cumpere acel bilet pentru că noi 
avem o problemă cu oamenii care nu doresc să-şi cumpere acest bilete de călătorie. 
Ni se reproşa totdeauna că nu se găsesc biletele de autobuz atunci când oamenii 
doresc să le cumpere când au nevoie de ele. Acum avem bilete de autobuz la taxator, 
avem bilete de autobuz la tonetă şi în curând o să avem bilete de autobuz şi la şofer. 
Dorinţa noastră este ca omul să-şi cumpere biletul de 2 lei şi să nu stăm noi să-l 
fugărim prin autobuz cu amenda că poate - poate  reuşim să găsim călătorul 
fraudulos pentru că până acum nu am reuşit din călătorii frauduloşi să facem o 
activitate aducătoare de venituri la RAT şi cred că în calitatea noastră de regie de 
transport trebuie să urmărim să ne vindem biletele şi 2 lei, este din punctul nostru de 
vedere, un preţ corect pentru călătorul craiovean care nu are la ora actuală condiţii de 
transport decente. Sunt condiţiile de transport pe care le-am găsit la RAT Craiova cu 
autobuze vechi, cu autobuze care într-o lume normală şi civilizată nu s-ar mai găsi pe 
stradă. la noi încă le folosim şi le folosim din plin. Astea sunt condiţiile, datoriile pe 
care le avem nu ne permit şi nu facem protecţie socială acum că angajaţii noştri îşi 
câştigă salariul prin activitatea de taxare şi suntem deschişi la sugestii sau idei care să 
ne ajute să obţinem venituri mai mari. 
 Dl. Cilibiu: 
 O singură intervenţie scurtă. Indiferent de comentariile care se fac pe tema 
taxatoarelor sau a condiţiilor din Regia de Transport, eu vă spun că noi PP-DD vom 
susţine întotdeauna o reducere a tarifului indiferent că este vorba de transport, de apă 
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sau de alte servicii, motiv pentru care PP-DD va susţine acest proiect că toată inima 
pentru că este vorba de o măsură socială bine venită. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor pentru biletele comercializate în mijloacele de  

transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, după cum 
urmează: 

Tarif pentru biletul vândut de conducătorul auto – 2,5 lei; 
Tarif pentru biletul vândut de taxator – 2 lei.  
 Art.2.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 

corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.265/2010. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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 1 abţinere (Cherciu).  

 
 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată cu doi asociati. 

 Dl. Preşedinte: 
 La acest punct ni se cere să aprobăm modificarea statutului S.C Pieţe şi 
Târguri în vederea înregistrării la Registrul Comerţului a unui punct de lucru, în 
schimb la documentaţia noastră, a consilierilor nu avem baza şi anume un contract de 
vânzare-cumpărare, de închiriere pentru acel punct de lucru. Este vorba de celebrul 
contract în care eu sunt convins că nu este nimic suspect dar care a aruncat o lumină 
nu tocmai pozitivă asupra noastră în presă, în discuţiile cu cetăţenii. Până la urmă 
este vorba de un contract făcut de o societate comercială care lucrează cu bani 
publici şi, în consecinţă, nu prea putem să votăm acest punct, dacă nu avem 
documentele, conform regulamentului de organizare şi funcţionare. În jurul acestui 
contract de închiriere sau ce o fi se conturează toată această hotărâre de consiliu. 
propunerea mea este să facem o amânare şi o reexaminare până când avem toate 
documentele ca să votăm în cunoştinţă de cauză.  
 Dl. Resceanu: 
 Contractul există, a fost depus, oricine vrea să-l citească, poate să vină... 
 Dl. Preşedinte: 
 Nu m-am făcut înţeles. Eu sunt convins că există şi că nu este nimic suspect, 
dar noi trebuie să-l avem la mapă. Tot proiectul de hotărâre se construieşte pe acest 
contract pe care noi nu-l avem şi atunci nu ştim ce să votăm şi de ce votăm. 
 Dl. Resceanu: 
 Vi-l pun acum la dispoziţie, nu este niciun fel de problemă. 
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 D-na Primar: 
 Eu v-aş propune ca să lăsăm acest punct ultimul pe ordinea de zi, să vă 
transmită deja contractul, că nu avem nimic de ascuns. Vreau să vă spun că spuneaţi 
că din discuţiile cu cetăţenii, cu presa. Mă îndoiesc că cetăţenii discută despre acest 
lucru, dar dacă vor să fie informaţi, vreau să le spun că este o afacere foarte 
profitabilă pentru primăria Craiovei, foarte profitabilă, în sensul că există un teren al 
unui  privat care face toată investiţia acolo, noi închiriem tot ce este acolo cu 15 mii 
euro lunar şi câştigăm 60 mii euro lunar. Asta este afacerea. Foarte bună pentru 
primărie. Că mâine o să vedem scris în presă şi că am scăzut tariful că este rău, dacă 
ne-a spus dl. Cherciu că este rău, trebuie să fie şi în presa băsistă rău, este o altă 
discuţie, dar eu vă spun că acel târg va fi o afacere foarte profitabilă pentru primăria 
Craiovei şi  nu este nimic necurat acolo. 
 Dl. Preşedinte: 
 Noi vă credem pe cuvânt  dar am dori să vedem şi acte. 
 D-na Primar: 
 Din cauza aceasta am şi propus să-l lăsăm la final. Nu ştiu de ce se fac 
asemenea  gafe. Am rugămintea de acum înainte să nu se ascundă niciun fel de 
documente consilierilor şi nici publicului, până la urmă.  Este o afacere foarte 
profitabilă pentru primăria Craiovei.  Mai găsiţi şi dvs. un investitor care să vrea să 
facă toată afacerea pe banii lui şi s-o închirieze primăriei cu 15 mii euro, iar noi să 
câştigăm 60 mii euro lunar. 
 Dl. Preşedinte: 
 Repet, noi vă credem pe cuvânt şi suntem convinşi de bune intenţii. Dl. 
administrator a fost pus de noi în unanimitate în sensul că am avut încredere în 
dânsul, dar vrem să vedem şi noi un contract pe  bani publici, până la urmă. 
 Dl. Cherciu: 
 Două lucruri vreau să spun. Conform celor care au apărut în presă, pentru că 
nu am avut la dispoziţie acest contract, nu ştiu dacă exprimarea d-nei primar că se 
face investiţia pe banii celui care închiriază este 100% corectă.  Eu am înţeles că în 
baza chiriei construcţiile pe care le face se pun în balanţă cu chiria pe care o are de 
achitat primăria, deci se deduce. Până la urmă noi plătim această investiţie. 
 Chiar nu văd legătura între tariful de apă, contractul cu terenul din str. Caracal 
şi cu dl. Băsescu.  Dacă pentru d-na primar a devenit un cuvânt pe care îl repetă, 
Băsescu, presa băsistă, deci devine o obsesie, la vârsta dânsei cred că ar putea să facă 
nişte exerciţii să se dezbare de aceste ticuri. 
 D-na Primar: 
 Sunt foarte tânără dl. Cherciu, mai tânără ca dvs.     
 Dl. Preşedinte: 
 Avem documentul în faţă care a stat la baza emiterii acestei hotărâri, celebrul 
contract. 
 Dl. Cherciu: 
 Am primit copia contractului şi mulţumesc d-nei primar pentru intervenţie şi 
d-lui director. Am însă o singură întrebare pentru că au fost dileme în presă.  Cu ce 
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dată a început să se plătească chiria pe acest teren? Contractul văd că s-a încheiat în 8 
ianuarie, deci când s-a emis prima factură? 
 Dl. Resceanu: 
 În luna aprilie 2013. 
 D-na Primar: 
 După cum aţi văzut şi dvs. în contract, nu este ascuns nimic de care să ne fie 
ruşine, dimpotrivă, zic eu că sunt lucruri pentru care ar trebui să fim lăudaţi, dar aşa 
se întâmplă totdeauna când vrei să faci lucruri bune nu scapi neînjurat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Deci plătim din aprilie, dar nu beneficiem momentan. 
 D-na Primar: 
 Plătim din momentul în care ne-am asociat cu firma respectivă şi luna aceasta 
va fi gata. 
 Dl. Preşedinte: 
 Dar plătim din aprilie şi nu avem terenul.  
 D-na Primar: 
 Găsiţi dvs. o afacere mai bună decât asta că pe cele din mandatul trecut le-am 
văzut cât sunt de proaste. 
 Dl. Preşedinte: 
 Când închiriez un bun plătesc din momentul în care intru în posesia lui. Nu 
beneficiem din aprilie. De ce l-am luat din aprilie? 
 D-na Primar: 
 Să facem construcţia. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.3, alin.5  din Actul constitutiv al S.C. „Pieţe şi 

Târguri” Craiova S.R.L., în sensul completării cu un punct de lucru, situat în 
municipiul Craiova, str.Caracal, nr.172 B. 

Art.2. Se împuterniceşte dl. Resceanu Ionuţ Cătălin, administrator al S.C. „Pieţe şi 
Târguri” Craiova S.R.L., să înregistreze în Registrul Comerţului, modificarea 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.24/2011 referitoare la 
reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, 
în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi S.C. „Pieţe şi Târguri” Craiova S.R.L.vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 19 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Vasile, Cherciu) şi 2 abţineri (Pană, Cilibiu). 
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27.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.110/2013 referitoare la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, pentru anul 2013. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013,  conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.110/2013. 

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

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

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.179/2013 referitoare la aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 
2013. 

 Dl. Cherciu: 
 După proiectele de hotărâre privind majorarea tarifelor, constat că există un alt 
proiect de hotărâre care a devenit cu o periodicitate lunară, dacă nu trimestrială, 
anume modificarea organigramei la SC Pieţe şi Târguri. Nu cred că era cazul pentru 
că acum două-trei luni a fost o astfel de propunere de proiect de hotărâre şi mă întreb 
de ce directorul acestui SRL nu definitivează o dată această organigramă.  Mi s-a 
spus la intervenţia precedentă că, şi acum cumva anticipez răspunsul, că se fac aceste 
modificări, că a angajat PDL-ul, că nu ştiu ce a făcut PDL-ul. pe mine nu mă 
satisface o astfel de explicaţie, adică tot aruncăm vina pe trecut. Această organigramă 
trebuie o dată măcar pe anul bugetar să fie valabilă, adică care sunt raţiunile prin care 
modificăm organigrama cu o astfel de frecvenţă. 
 D-na Primar: 
 Raţiunile sunt că mai apare un târg foarte mare în plus şi că trebuiesc angajate 
trei persoane. Mi se pare foarte puţin trei persoane, dacă mă întrebaţi pe mine, şi că 
tot aţi anticipat, noi nu angajăm 200, toată organizaţia PDL-ului, este vorba de trei 
persoane prin concurs pentru noul târg.  
 Dl. Preşedinte: 
 Să ştiţi că nu s-a angajat niciodată toată organizaţia PDL-ului şi vă rog  să ne 
rezumăm la ... 
 D-na Primar: 
 Bănuiesc că era puţin mai mare şi aţi mai pus-o şi prin altă parte.   Sau se 
spune că era mai mică şi aţi angajat şi rudele. 
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 Dl. Preşedinte: 
 Colegul nostru, dl. Cherciu, are dreptate. A mai făcut astfel de interpelare în 
sensul că de trei-patru hotărâri la SC Pieţe şi Târguri, s-a mărit cu trei cu patru, s-au 
dat afară 14 că de fapt avem prea mulţi, după care s-a dat altă hotărâre că avem 
nevoie de trei persoane. Este o incoerenţă undeva.  
 Dl. Pană: 
 Eu am crezut că în cadrul consiliului local dezbatem problemele administraţiei 
şi nu probleme politice.  Văd că de ceva vreme există acest dialog între USL şi PDL. 
Propunerea mea este următoarea. Eu propun ca organigramele pentru instituţiile care 
sunt subordonate primăriei să fie aprobate o dată pe an, aşa cum probabil găsim şi în 
regulament, iar în cazuri cu totul şi cu totul excepţionale cu argumente foarte bine 
aduse, putem atunci când este cazul să revenim asupra lor, dar oriunde în România, 
acolo unde este disciplină, o organigramă  se face chiar dacă lucrurile sunt dinamice, 
o organigramă se face doar o dată pe an, pentru că de aici pleacă foarte multe 
probleme, asta înseamnă practic modul de a gândi, de a organiza  locurile şi lucrurile 
pe care le vedem noi. Revin şi accentuez să punem capăt acestei practici şi anume că 
o organigramă se aprobă la începutul sau la sfârşitul anului, cum vreţi să o gândim 
noi, dar o dată pe an se face această chestiune şi atunci poate terminăm şi cu aceste 
dispute. 
 D-na Primar: 
   Din păcate, dl. Pană, nu mai suntem în cadrul unei economii planificate pe un 
cincinal întreg şi cum se schimbă totul cu o viteză şi o rapiditate foarte mare, inclusiv 
apariţia unui târg, despre care nu ştiam foarte multe lucruri la începutul anului, 
suntem obligaţi să facem această modificare acum. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.179/2013. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 
3 abţineri (Cherciu, Vasile, Daşoveanu). 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

 Dl. Cherciu: 
 Ieri am luat la cunoştinţă în comisia juridică de faptul că acest proiect de 
hotărâre prevede prelungirea delegării serviciului până la data de 31 decembrie 2013. 
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Nu mi-ar fi atras atenţia titlul, dar interesându-mă că mi se părea normală această 
prelungire, în şedinţă am aflat  că de fapt şi acesta este un lucru foarte important, se 
intenţionează ca de la 1 ianuarie acest serviciu să fie externalizat. Mi se pare o 
hotărâre foarte importantă şi care ar trebui dezbătută în prealabil într-un termen 
rezonabil, pentru că, ştim cu toţii, până acum s-a discutat foarte mult despre 
rezolvarea problemelor câinilor comunitari şi inclusiv eu şi alţi colegi ai mei, am 
încercat să  avem propuneri constructive privind rezolvarea acestei probleme, ori 
acum nitam-nisam se hotărăşte ca de la 1 ianuarie anul viitor acest serviciu să fie 
externalizat. Nu pot să spun de la bun început că este o măsură bună sau rea această 
externalizare, dar dacă ea se va petzrece cum văd că a devenit tradiţie, spunea şi dl. 
coleg Pană, vom afla de această decizie poate tot în dimineaţa şedinţei de consiliu şi 
va trebui să votăm, în niciun caz nu este calea care trebuie urmată. În principiu 
suntem de acord cu această prelungire a delegării dar ea ar trebui cel puţin însoţită de 
o informare  legată de planurile pe care le are executivul în viitor privind această 
problemă.  
 D-na Primar: 
 După cum vedeţi, nu se discută deocamdată externalizarea acestui serviciu, se 
discută poate de la 1 ianuarie şi cred că este un termen rezonabil, aşa cum vă 
aşteptaţi probabil şi dvs., că aţi cerut să fie un termen rezonabil, eu cred că şase luni 
este un termen rezonabil ca să avem timp să ne gândim la acest lucru.  Dacă dl. 
Nedelescu mai vrea să adauge ceva, având în vedere că la dumnealui este această 
activitate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?       
Art.1.  Se aprobă actul adiţional de modificare a contractului de delegare a 

serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, încheiat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 2 abţineri (Daşoveanu, Cherciu). 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin 
negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor 
bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 
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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.1. Se aprobă  modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.146/27.09.2012, prin completare cu bunurile care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, cuprinse în măsura ISPA 
2000/RO/16/P/002-2-„Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare a apelor 
uzate din municipiul Craiova”, prevăzute în anexa 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.147/1999 referitoare la 
inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi nr.43/2012 referitoare la introducerea în domeniul public al municipiului 
Craiova, a investiţiei “Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi 
reţelei de canalizare, precum şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor 
uzate în municipiul Craiova, pentru protecţia fluviului Dunăre, România”. 

              Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.4.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitată “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.202/2012 referitoare la preluarea din domeniul 
public al statului şi din administrarea Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a sectorului de 
drum DN 65 C km 3+300-4+000. 

 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 al Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.202/2012, care va avea următorul conţinut: 
           „Art.1.Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 

Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a sectorului de drum DN 65 C km. 3+300-4+000, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea realizării obiectivului de interes local „Reabilitarea infrastructurii 
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rutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de Creştere Craiova, în vederea 
fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”. 

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. 
 
 

32. 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. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.158/2013, după cum urmează: 
a)se completează anexa nr.2 cu următoarele poziţii, după cum 
urmează: 
- S.C.SARA S.R.L.- construcţie provizorie, situată în municipiul 

Craiova, bd.1Mai-zona Cămin Facultatea de Medicină şi 
Farmacie, în suprafaţă de 35,0 mp.; 

- S.C. CINDAF COM S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, cart. Craioviţa Nouă, zona bl.68B, în 
suprafaţă de 33,0 mp. 

- S.C. REAL S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, bd.Dacia, bl.40IV, în suprafaţă de 20 mp.; 

- S.C.UNGUREANU ADRIANA&CO S.N.C. - construcţie 
provizorie, situată în municipiul Craiova, bd.Ştirbei Vodă – 
lângă Spitalul CFR, în suprafaţă de 8 mp.; 

- S.C. VIRSOMAR TRANS S.R.L. - construcţie provizorie, 
situată în municipiul Craiova, cart.Corniţoiu, bl.122B, în 
suprafaţă de 66,96 mp. 

b)se completează anexa nr.3 cu o poziţie, respectiv S.C.LI MAR 
S.R.L., construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, cart. 
1 Mai- zona Pelendava, în suprafaţă de 24,0 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 unanimitate de 
voturi. 
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33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la aprobarea gestiunii 
directe pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat, 
date în competenţa 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 gestiunea directă pentru activitatea de demolare a construcţiilor 

provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniul public şi privat al 
municipiului Craiova, dată în competenţa Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini pentru activitatea de demolare a 
construcţiilor provizorii sau definitive, amplasate ilegal pe domeniul public şi 
privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă tarifele pentru activitatea de demolare a construcţiilor provizorii sau 
definitive, amplasate ilegal pe domeniul public şi privat al municipiului 
Craiova, prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public Fondului Locativ  Craiova 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.197/2013 referitoare la scoaterea 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 modificarea art.1 al  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.197/2013, care va avea următorul conţinut: 
               „Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a  patru  

Suprastructuri FAUN  ROTOPRES  516, componente  ale  
autocompactoarelor marca Renault, mijloace  fixe ce aparţin domeniului privat 
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al Municipiului Craiova, având  valoare  totală de 760163 lei, identificate în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art.2. 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. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Colegiului Naţional 
“Ştefan Velovan” 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 schimbarea denumirii Colegiului Naţional „Ştefan Velovan”, în 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Redacţie ziar, Purtător de cuvânt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi 
Colegiul Naţional „Ştefan Velovan” 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 atribuirii denumirii unei străzi din 
municipiul Craiova. 

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

 Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii Aleea 4 Gîrleşti, străzii din municipiul Craiova, 
identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 
şi Direcţia Patriomoniu 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 Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime S+P+1, în 
municipiul Craiova, str. Vişinului, nr.11A. 

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  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unei locuinţe, 
cu regim de înălţime S+P+1E, în municipiul Craiova, str.Vişinului, nr.11A, 
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 20 voturi pentru şi 
3 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile, Daşoveanu).  
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui imobil cu destinaţia de birouri şi locuinţe 
colective, cu regim de înălţime S+P+4, în municipiul Craiova, bd.Nicolae 
Titulescu, nr.62A. 

 Dl. Cherciu: 
 Eu am o intervenţie de principiu la acest punct şi chiar mă adresez cu încredere 
d-nei primar, că dânsa va fi în măsură să găsească o soluţie în viitor pentru a evita 
astfel de situaţii. Este un plan urbanistic care nu a trecut de aprobarea consiliului 
local, însă în instanţă dânşii au obţinut o hotărâre favorabilă, cumva, zic eu, bazată şi 
pe un viciu de care  consiliul local sau, mai degrabă, cei care ar trebui să asiste 
juridic consiliul local, îl fac. Craiova, în anii de după revoluţie şi asta suntem de 
acord cu toţii, s-a umplut de construcţii, unele hidoase, altele care nu fac altceva 
decât să împiedice circulaţia pietonilor, maşinilor, şi lumea înjură pe bună dreptate, 
în special consiliul local şi pe cei care se află în fruntea primăriei. Vă mărturisesc că 
în postura mea anterioară de simplu cetăţean, şi eu mă întrebam cum este posibil să 
apară astfel de construcţii în Craiova, iar acum în calitate de consilier, deci ca unul 
care ar trebui să cunoască  din interior mecanismul, mă declar neputincios. Am 
senzaţia că de-a lungul timpului, s-a creat aşa o maşină infernală în care serviciul de 
specialitate care, în opinia mea, ar trebui să fie singurul care să-şi asume 
responsabilitatea eliberării unor astfel de autorizaţii de construire se prevalează 
aruncând hotărârea lor în spinarea consiliului local, consiliu local care, practic nu are 
niciun mecanism aparent, citind această hotărâre judecătorească, să se opună. Practic 
ei se derobează de responsabilitate aruncând în cârca consiliului local, iar consiliul 
local dacă îndrăzneşte să respingă un astfel de proiect, este chemat în instanţă, sunt 
convins câteodată chiar respectivii sunt sfătuiţi să dea în judecată pentru că sigur vor 
câştiga. Eu refuz să cred că legislaţia românească transmite spre votare, spre 
validare, către un consiliu reprezentativ ceva cu obligativitatea, adică ăsta devine 
mandatul imperativ, să votăm. La cunoştinţele mele  juridice, deficitare,  este 
adevărat, citind această hotărâre judecătorească, am înţeles că de fapt, judecătorul ne 
critică că nu am dat aviz  pozitiv sau negativ, deci nu se impunea avizul pozitiv, dar 
din motivul că nu am motivat. Ori eu de asta cer asistenţă juridică ca de acum înainte 
hotărârile noastre de respingere să fie motivate încât nicio instanţă să nu se poată 
întoarce împotriva noastră, pentru că dacă nu suntem asistaţi juridic să ni se spună 
cum trebuie să se facă şi cum trebuie să se scrie în procesele-verbale o astfel de 
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hotărâre, evident, rămânem în bătaia puştii în care o astfel de persoană construieşte 
între blocuri o construcţie, iar noi, consilierii, nu avem parte, cum spuneam decât de 
înjurăturile populaţiei şi înţeleg că dacă nu vom fi de acord mai trebuie să băgăm şi 
mâna în buzunar să plătim 100 lei/zi de întârziere. Solicit public rezolvarea acestei 
probleme, pentru că altfel înseamnă că noi degeaba votăm. Adică ce sens are să mai 
aducem în consiliul local nişte hotărâri pe care dacă le respingem înţeleg că suntem 
chemaţi în judecată.  
 D-na Secretar: 
 Vă rog să-mi permiteţi o apreciere pentru că dl. consilier vorbeşte tot timpul de 
reprezentarea juridică. Avizul de legalitate pentru această hotărâre este dat de 
secretarul municipiului la proiect. Întrucât nu a întrunit cvorumul legal prevăzut de 
lege, nu se adoptă hotărâre de respingere pentru că nu aţi motivat nimic. Vă 
reamintesc că toate avizele din comisia de specialitate, că documentaţia se 
întocmeşte de direcţia de resort împreună cu arhitectul şef în frunte, deci are în 
vedere condiţia de legalitate urbanistică şi nu aprecierile de oportunitate, au fost cu 
avize favorabile la toate comisiile de specialitate. Respingerea proiectului a venit în 
şedinţa de consiliu când nu s-a votat. Vă arătăm extrasele din procesele verbale de ce 
instanţa motivează în admiterea acţiunii că nu s-a motivat în niciun fel respingerea. 
În realitate nimeni nu a vrut să spună nimic, vă arătăm şi reportofonul, este dovada 
certă că nu aţi scos nicio vorbă nimeni, decât că nu s-a ridicat mâna la vot. Ca atare, 
nu se lucrează hotărâre de respingere când nu sunt întrunite cvorumurile legale. În 
măsura în care dvs. hotărâţi că sunteţi abilitaţi să aprobaţi să se lucreze hotărâre de 
respingere, deci să votaţi respingerea în bloc, atunci vom motiva cum dvs. hotărâţi, 
respingerea unei cereri de aprobare pentru că în competenţă exclusivă la urbanism, 
pentru documentaţii urbanistice PUZ şi PUD, competenţa este a consiliului local. Ca 
atare primarul propune documentaţia după respectarea procedurii de publicitate 
prevăzută de Legea 350 cu avizele comisiei tehnice chiar dacă sunt ele consultative, 
către consiliul local care hotărăşte. În măsura în care dvs.  aveţi puncte de vedere atât 
în comisiile de specialitate cât şi în şedinţă, ne comunicaţi punctul de vedere, votaţi 
acel punct de vedere şi respingerea se motivează. Ori atunci nu se putea lucra 
hotărâre de respingere, pentru că nu s-a votat nicio hotărâre.  
 Dl. Cherciu: 
 Recunosc că explicaţiile d-nei secretar sunt foarte laborioase şi la un moment 
dat depăşesc puterea mea de înţelegere, neavând pregătire juridică. Aş vrea să rezum 
aşa.  Înţeleg că dacă eu în calitatea mea de consilier consider că nu este oportună o 
astfel de construcţie,  voi vota împotrivă şi trebuie să menţionez că din considerente 
de oportunitate. Acestea fiind zise, eu voi vota împotriva acestui proiect  din motivul 
că nu sunt de acord ca între blocurile de pe str. Nicolae Titulescu să apară o astfel de 
construcţie. 
 D-na Primar: 
 Este o problemă de care mă lovesc zilnic. Până în anul 2012, s-au aprobat de 
către consiliul local nişte PUZ-uri care sunt, nu ştiu cum să folosesc un termen să nu 
fie jignitor, construcţii de blocuri între blocuri, blocuri care blochează la ora actuală 
case care sunt pe str. Unirii, de exemplu de 4 etaje care sunt lângă case care sunt 
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monumente. Pe str. Bujorului unde sunt numai case monument, va părea un cartier 
de locuinţe şi eu în calitate de primar nu pot decât să constat ce au votat consiliile 
locale anterioare şi să semnez ca primarul deşi nu aş fi semnat niciodată aceste 
lucruri. Aşa că îmi pare foarte rău, dar aici chiar nu este lucru de asistenţă juridică, 
de absolut nimic, este pur şi simplu greşeală de consilii locale trecute. 
 Dl. Preşedinte: 
 Eu am înţeles la fel ca şi colegul meu, dl. Cherciu, că de fiecare dată când 
votăm împotrivă trebuie să motivăm? 
 D-na Secretar: 
 Da, dl. consilier, dar nu când luaţi act de o sentinţă judecătorească care este 
irevocabilă. De acord, aşa trebuia să faceţi atunci când aţi respins fără să daţi nicio 
motivare şi nu s-a lucrat nicio hotărâre de consiliu. Omul s-a îndreptat împotriva 
refuzului nejustificat de a-i soluţiona cererea pentru un PUZ sau un PUD câtă vreme 
nu v-aţi pronunţat printr-o hotărâre de respingere motivată, decât nu aţi ridicat mâna, 
nu se putea adopta nimic, deci este o hotărâre irevocabilă prin care ne obligă să luăm 
act.  Asta este starea în care suntem, iar d-na primar spune că avem PUZ-uri şi PUD-
uri aprobate, pe care chiar la un moment dat suntem la limita argumentului legal, ele 
sunt urbanistic admisibile că de aceea le-a propus arhitectul şef şi pe care acum d-na 
primar trebuie să semneze autorizaţia. Aşa este.  
 Dl. Cherciu: 
 Atunci haideţi să facem proiect de hotărâre de luare de act. 
 D-na Secretar: 
 O putem reformula, dacă doriţi acest lucru şi să spunem că se ia act de sentinţa 
cutare prin care se supune aprobarea PUD-ului pentru. N-avem nimic împotrivă. 
 Dl. Cherciu: 
 Pentru că altfel cineva trebuie să răspundă. 
 D-na Secretar: 
 Sigur că veţi răspunde dacă nu veţi aproba acum, plângerea penală se poate 
promova pentru neexecutarea unei sentinţe judecătoreşti. 
 D-ra Predescu: 
 Cred că lucrurile sunt puţin mai nuanţate. În speţă, în cazul de faţă nu s-a 
întrunit cvorumul. Ca atare, nu a fost neapărat un vot negativ. Sunt două lucruri 
diferite. Dacă ar fi fost un vot negativ, dacă se vota, şi era un vot negativ, ajungem la 
problema tot a oportunităţii. Eu ieri mi-am mai exprimat în comisia juridică acest 
punct de vedere. Este foarte adevărat că instanţele în ultima vreme, şi nu numai în 
România, este o chestiune de principiu chiar şi în dreptul internaţional, dacă privim 
şi  competenţele date Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, sunt abilitate să se 
pronunţe nu numai pe legalitate ci şi pe oportunitate. Inclusiv faptul că nu şi-au 
exprimat votul în şedinţă, a fost o chestiune de oportunitate, dar care procesul-verbal 
al şedinţei trebuia să conţină această menţiune. Ori atâta timp cât această menţiune 
nu a fost conţinută, instanţa a luat-o ca fiind o problemă nemotivată.  
 Aţi spus în a doua intervenţie că ar trebui să luăm act. Nu ajungem în situaţia 
de a lua act pentru că este vorba despre o hotărâre care este supusă votului. Altfel, o 
hotărâre dată de instanţă, ar deveni imperativă şi instanţa s-ar subroga competenţelor 
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date unei autorităţi a administraţiei publice locale, ceea ce eu, cel puţin, nu pot să 
admit. 
 D-na Secretar: 
  La primul punct, d-ra Bianca, deşi nu trebuie să facem comentarii de drept, 
este că în procesul-verbal se consemnează ceea ce se discută. Câtă vreme nimeni nu 
a spus nimic, nu se consemnează nimic. Procesele-verbale sunt în atribuţia 
secretarului municipiului Craiova. Le-am citit, le citesc cu casetofonul la ureche. 
Câtă vreme nimeni nu ridică mâna şi nimeni nu spune nimic, este inoportun, nu se 
poate consemna nimic pentru că  ar însemna ştiţi dvs. ce infracţiune pentru secretar. 
Eu  nu fac aşa ceva. Dacă aţi fi invocat unul singur că este inoportun, atunci era 
menţionat. Deci nu putem invoca, iar eu am dus extrasele actelor din şedinţa de 
consiliu la instanţă. Acum invocaţi ce vreţi, atunci nu s-a invocat nimic. Aşa s-a şi 
spus, pentru neîndeplinirea cvorumului legal. Aşa s-a consemnat, aşa este scris în 
procesul-verbal. 
                Dl. Cherciu: 
 Eu ştiu una şi bună şi aici îi dau dreptate d-nei primar, până la urmă legea ar 
trebui să fie aceeaşi în toate oraşele României. Cum Dumnezeu numai la Craiova de 
ani şi ani de zile se întâmplă şi se perpetuează această stare de fapt. Aici mi-aş 
permite s-o contrazic. De acord că s-au făcut erori în trecut că le ştim cu toţii, dar 
asta nu poate fi, să zic aşa, o consolare să nu facem nimic de aici înainte. De asta 
spun, cum celelalte administraţii din celelalte oraşe ştiu să-şi prezerveze centrul 
vechi, să respecte regimul de înălţime şi să nu construiască, îi întrebăm, ne interesăm 
la Slatina sau la Constanţa şi vedem cum ei au reuşit şi noi nu reuşim. 
 D-na Primar: 
 Eu cred că n-aţi mai văzut niciun astfel de PUZ de când sunt eu primar, pe 
ordinea de zi. 
 Dl. Cherciu: 
 PUZ-ul din păcate a fost interzis printr-o lege promovată în mandatul 
parlamentar trecut şi  de asta nu mai putem avea PUZ-uri, dar încă o dată, 
comparativ Craiova se evidenţiază negativ. 
 D-na Primar: 
 Ideea este că toate care vin din urmă eu sunt obligată să le respect.  
 Dl. Pană: 
 Eu am o întrebare plecând de la aceste discuţii. Dacă PUZ-urile sau PUD-urile 
care au fost până la ora actuală aşa cum consiliul local a hotărât revocarea altor 
hotărâri din 2007, din 2006, poate să revoce asemenea PUZ. Poate venim în sprijinul 
d-nei primar dacă este legală o asemenea decizie, şi atunci fiţi convins că eu voi fi 
primul şi voi face şi lobby către toţi ceilalţi colegi ca să punem stavilă la asemenea 
chestiuni. Dacă se pot anula cele care sunt din urmă. 
 D-na Secretar: 
 Deşi actul administrativ pe teoria de drept este revocabil, câtă vreme sunt 
comunicate, sunt intrate în circuitul civil, ele nu mai pot fi nici anulate, nici 
modificate decât dacă partea acceptă să-şi modifice documentaţia la momentul la 
care intrăm în autorizare, altfel ele sunt în circuitul civil şi sunt irevocabile. 
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 Dl. Preşedinte: 
 În concluzie, că eu sunt puţin bulversat şi de explicaţiile d-rei Predescu. În 
concluzie, spuneţi că dacă astăzi nu votăm pentru ne alegem cu dosar penal? Deci nu 
putem să votăm împotrivă că este inoportun? 
 D-na Secretar: 
 Cu neexecutarea sentinţei judecătoreşti. V-am introdus proiectul aşa cum 
dispune instanţa, în sensul că ne obligă să eliberăm PUD-ul deşi eu vă supun 
aprobării planul urbanistic pe dispozitivul unei sentinţe. Dvs. aveţi abilitarea legală 
să propuneţi altă variantă pe care noi să apreciem dacă este legală sau să nu luaţi act 
de ea în acest fel şi atunci nu mai răspunde secretarul municipiului, că eu am propus-
o în ordinea de zi. Executivul a propus-o în ordinea de zi. în vederea executării sale. 
Noi nu avem nicio răspundere legală, cei care am propus-o.  Că o pasăm, asta este 
condiţia legală, deci aceste documentaţii se aprobă în consiliul local la propunerea 
executivului, în stadiul acesta nemaiputând aprecia nimic pentru că avem o sentinţă 
judecătorească.   
 Dl. Badea: 
 Este clar că s-a greşit în momentul în care nu s-a votat, dar acum există o 
decizie definitivă şi irevocabilă. Suntem obligaţi să dăm un vot . N-are rost să o 
retragem pentru că altfel intrăm în probleme. D-na primar, nu are rost să o retrageţi. 
Să o supunem la vot.  
 D-na Secretar:   
 O supunem la vot pentru că executivul dacă nu o propunea, rămâne exclusiv 
din bugetul local să achite  daunele cominatorii. Ori aşa nu ne putem dovedi reaua 
credinţă că n-am dorit, pentru că partea asta se judecă de mult cu noi. Noi trebuie să 
dovedim că ne-am respectat obligaţia legală. Am introdu-o în consiliu. Dvs. optaţi 
pentru varianta pe care o doriţi, astfel încât să nu plătim. 
 D-na Primar: 
 Nu retrag punctul de pe ordinea de zi pentru că asta înseamnă să plătiţi dvs. 
din buzunar penalităţi şi nu mai schimbăm absolut nimic având în vedere că este o 
decizie de instanţă, definitivă şi irevocabilă. Este o prostie care s-a făcut în mandatul 
trecut pe care o plătim noi, ca atâtea altele care s-au făcut pe mandatul trecut. Asta-i 
viaţa. 
 Dl. Cherciu: 
 Prostia în mandatul acesta s-a făcut, să ştiţi. 
 D-na Secretar: 
 Este din mandatul trecut. Luna a treia 2012. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?      

             Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unui imobil 
cu destinaţia de birouri şi locuinţe colective, cu regim de înălţime S+P+4, în 
municipiul Craiova, bd.Nicolae Titulescu, nr.62A, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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       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 21 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Cherciu) şi 1 abţinere (Albăstroiu). 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la schimbarea parţială de destinaţie, la etajul 1, din parcare, în 
galerie comercială, la imobilul  existent, cu regim de înălţime P+E1, situat 
în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.80. 

  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 schimbarea parţială de 
destinaţie, la etajul 1, din parcare în galerie comercială, la imobilul existent, 
cu regim de înălţime P+1E, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, 
nr.80, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unui Centru pentru Excelenţă în afaceri 
“Universitaria”, cu regim de înălţime S+P+3E, în municipiul Craiova, 
str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42. 

  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 unui Centru 
pentru Excelenţă în afaceri “Universitaria”, cu regim de înălţime S+P+3E, în 
municipiul Craiova, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.42, 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 18 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă  (Cherciu) şi 3 abţineri (Albăstroiu, Daşoveanu, Vasile).  

 
 

41. Întrebări şi interpelări.  
D-na Popescu:  
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Având în vedere impactul puternic produs asupra locuitorilor Craiovei de 
moartea puilor de leu de la Grădina Zoologică şi dramatismul situaţiei, aş dori să o 
întreb pe d-na primar ce măsuri s-au luat în acest caz. 

 D-ra Predescu: 
 Am văzut cât de frumos arată străzile în cart. Brazda lui Novac şi suntem cu 

toţii convinşi că la fel vor arăta toate străzile care sunt supuse reabilitării, dar am o 
rugăminte. Sunt două străzi, cel puţin str. Dimitrie Bolintineanu din anul 2008 a fost 
cuprinsă permanent în buget pentru a fi asfaltată. Anul acesta nu reţin că a mai fost 
reţinută în buget.  La fel şi str. Rozmarinilor. Sunt destul de aproape de centrul 
Craiovei. Str. Dimitrie Bolintineanu este prima stradă la prima intersecţie pe care o 
face str. Caracal de la începutul ei mergând spre ieşirea din oraş, iar Rozmarinilor 
este lângă Spitzalul municipal. Sunt ambele şi astăzi pietruite. Nu au mai mult de 
200 m lungime, ca atare este o cheltuială relativ modică.  V-aş ruga să le reţineţi şi 
pe acestea pentru a fi asfaltate. Vă mulţumesc. 

 Dl. Cherciu: 
 Eu am o scurtă intervenţie pe care o fac în numele unui cetăţean care la intrare 

în sală m-a rugat să o adresez executrivului, anume legat de o scurtă informare 
privind stadiul şi derularea lucrărilor în perioada următoare, a lucrărilor de canalizare 
în cart. Romaneşti. Dânsul îmi semnala fiind un locuitor şi un veteran, nu numai că 
stă în cart. Veteranilor, dar un veteran al şedinţelor de consiliu, a constatat că  s-au 
început lucrările doar într-o parte a cartierului şi cetăţenii doresc să ştie care este 
ritmul şi ce se va întâmpla în perioada următoare. Asta era solicitarea legată de 
informare şi un al doilea lucru pe care  dânsul mi l-a semnalat şi cu ocazia asta mi-
am dat seama că de-a lungul timpului au mai fost astfel de solicitări, anume în cazul 
acestor lucrări de canalizare dau nu numai introducere de contorizare cu apă ş.a.m.d., 
acolo unde sunt curţi dar nu există edificată construcţie, nu se face, să zicem, canalul, 
sau în cazul legăturii cu apă, partea de cămin pentru contorizare. Ori în opinia mea ar 
fi corect pentru că oricum acestea se fac pe fonduri europene, să se prindă în devizul 
lucrărilor şi executarea acestor cămine de racordare chiar în ipoteza că acolo nu este 
edificată construcţia pentru că este evident că urmează să se întâmple acest lucru şi 
până la urmă este o chestie de echitate, adică de ce ulterior ei să-şi plătească  din 
buzunar aceste lucrări pe de o parte, dar este şi un dezavantaj, pentru noi, pentru 
primărie, că este clar că aceste lucrări care vor fi făcute ulterior, vor însemna iar 
distrugerea carosabilului, distrugerea trotuarului, bătaie de cap pentru obţinerea de 
avize şi aşa mai departe. Nu ştiu dacă nu este cumva prea târziu să  se mai prevadă în 
proiectele existente, dar cel puţin în viitor eu cred că ar trebui să devină asta o normă 
obligatorie pentru toate proiectele care prevăd astfel de lucrări, deci racordarea 
tuturor imobilelor. 

 Dl. Voicu: 
  Aş avea câteva puncte pe care aş dori să  întreb. În primul rând în legătură cu 

două străzi din cart. Craioviţa Nouă, căi de acces în cartier. Este vorba de str. 
Constantin Brâncoveanu, porţiunea dintre str. Toporaşi şi str. Craioveşti care este 
rămasă neasfaltată şi este nevoie de reabilitare în condiţiile în care pe acea stradă, 
porţiunea până la Segarcea, a fost deja făcută împreună cu cvartalul de blocuri de 
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acolo cu parcările. A doua stradă este str. Tufănele, începând de la SIF până la bvd. 
Oltenia. Această stradă de foarte mult timp este rămasă nereabilitată în condiţiile în 
care  în faţa SIF este pe două benzi cu scuar între cele două benzi. Urmează această 
stradă foarte îngustă, după care urmează un bulevard tot aşa, cu scuar pe două benzi 
şi rugămintea locuitorilor de acolo ar fi să se lăţească  această stradă şi să poată fi 
continuat acel bulevard.  

 În legătură cu locurile de parcare din acea zonă,  de la bl. 309 - 312 între Calea 
Severinului şi Toporaşi. Acelea sunt rămase cu multe gropi, nu s-a intervenit deloc 
acolo.  În legătură cu parcul de la Liceul Pedagogic. Acolo sunt rugăminţi pentru 
amenajarea unei piste de alergat şi a unui loc de joacă şi de gimnastică similar cu cel 
de la Simplon. 

 Dl. Pană: 
 Eu am trei lucruri să vă spun. Prima: sper că odată cu terminarea festivităţilor 

municipiului Craiova, să continuăm totuşi prin ceea ce priveşte viziunea noastră 
privind Craiova capitală culturală şi în acest sens  mai vin cu o propunere şi anume 
faptul ca executivul, propunerea o fac eu, dar n-am cum să iniţiez eu o asemenea 
măsură, să putem să înfiinţăm Asociaţia Culturală "Cetăţile Banilor" şi aş vrea să vă 
spun aici foarte pe scurt doar trei cuvinte şi anume cetăţile banilor în afară de cetatea 
Băniei care a fost Craiova, vreau să vă amintesc că înainte a fost Drobeta Turnu 
Severin, apoi Strehaia. N-ar fi rău dacă am face o asemenea asociaţie culturală, poate 
că nu numai de dragul de a câştiga puncte, dar se poate face un lucru foarte bun. 

 A doua intervenţie, eu am înţeles dramatismul, dar n-am înţeles fenomenul 
care s-a întâmplat în Grădina Zoologică, dacă am văzut că s-au luat nişte măsuri şi au 
fost date afară anumite persoane, cum totuşi reparăm imaginea municipiului Craiova, 
pentru că închipuiţi-vă ce imagine pozitivă ar fi fost şi s-ar fi mediatizat în toate 
ţările că la o grădină zoologică  s-au născut patru pui de lei şi iată că în loc să fim 
pozitivi, suntem mediatizaţi negativ.Eu aş vrea să gândim profund asupra modului în 
care ne putem rezolva problemele pe care le avem.  

 Prin adresa nr. 88227/10.06.2013, un grup de oameni solicită ca pe str. Sergent 
Constantin Popescu să se facă trotuare pentru circulaţia pietonală. O sîă vedeţi în 
această adresă care a fost emisă că au fost foarte multe accidente în această zonă. 

 Dl. Cilibiu: 
 Voi fi şi eu foarte scurt. Apreciez şi salut demararea acţiunii de strângere a 

câinilor de pe stradă. Ştiu că s-au terminat doar 500 de locuri la adăpostul canin, 
rugămintea mea şi rugămintea multor cetăţeni este să se continue această investiţie 
pentru a putea strânge măcar o parte din ce a rămas pe stradă. Oricum s-a simţit  cât 
de cât această iniţiativă, dar nu suficient ca să spunem că am scăpat Craiova de câini, 
ca în mandatul acesta să strângem mult mai mulţi câini. 

 A doua problemă, tot la fel de la cetăţeni, am o solicitare cu multe semnături. 
Intersecţia străzii 1 Decembrie 1918 cu bvd. Dacia. Iniţial tot eu am făcut o 
interpelare acum trei luni de zile să se monteze un semafor. la faţa locului mi-am dat 
seama că s-ar perturba traficul auto pentru că ar fi blocaje în trafic şi atunci aceştia 
ne solicită instalarea unui semafor de avertizare  trecere pietoni, deci doar de 
avertizare, nu un semafor efectiv. 
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 A treia problemă, în cart. Corniţoiu, zona str. Constantin Brâncoveanu este o 
spălătorie care funcţionează lângă Liceul Bibescu  şi efectiv curăţirea maşinilor se 
face pe domeniul public, deci  spălătoria este pe domeniu privat, în spatele 
restaurantului Olimp, este  privată, dar se blochează permanent trotuarul în faţa 
spălătoriei dintre liceul Bibescu şi Restaurantul Olimp. 

 D-na Primar: 
 Aş vrea să încep cu problema ridicată de d-na Popescu şi de dl. Pană 

referitoare la situaţia inadmisibilă care a avut loc la Grădina Zoologică, acolo unde o 
leoaică a născut 4 pui de leu care ulterior nu au supravieţuit. Vreau să vă spun că am 
aflat despre acest lucru în momentul când, ştiţi cu toţii, eram în străinătate. Am cerut 
imediat să se facă o comisie de anchetă să vedem despre ce este vorba şi să se ia 
măsurile împotriva persoanelor vinovate la fel de rapid. Ce pot să vă spun este că 
aceste cadavre ale celor patru pui au fost ridicate de către inspectorii DSVSA Dolj în 
vederea stabilirii autopsiei morţii lor. S-a constatat din verificări că dl. Cojocaru Ion, 
persoană responsabilă cu administrarea Grădinii Zoologice  din municipiul Craiova 
şi Diaconeasa Gheorghe, angajat în funcţia de tehnician veterinar, nu au adus la 
cunoştinţa superiorilor ierarhici direcţi şi nici conducerii regiei faptul că leoaica a 
fost gestantă în toată această perioadă cu toate că în urma controlului DSVSA Dolj 
efectuat în luna martie li s-a pus în vedere să ia măsurile necesare pentru a 
preîntâmpina reproducerea animalelor din Grădina Zoologică pentru că nu este 
conformă această grădină zoologică, şi, după cum ştiţi şi dvs., avem deja prevăzută 
refacerea acestei grădini cu fonduri de la  Ministerul Mediului. Actualmente 
împotriva acestor  2 persoane a fost aplicată sancţiunea prevăzută de art. 248 lit. e 
din Codul Muncii adică li s-a desfăcut disciplinar contractul de muncă pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de   serviciu. Există în continuare o anchetă internă la 
RAADPFL pentru reglementarea situaţiei şi pentru a se stabili cu exactitate 
răspunderea individuală şi altor persoane din cadrul personalului angajat în această 
activitate care se fac vinovate şi care vor răspunde la fel, cu desfacerea contractului 
de muncă. S-a hotărât de asemenea şi rezilierea contractului de prestări servicii 
sanitar veterinare încheiat între unitate şi  cabinetul medicului veterinar Avram Ionel 
pentru că nu a trecut pe la aceste animale ca să îşi dea seama că leoaica este gestantă 
şi, cu această ocazie, vreau să vă dau totuşi, şi o veste bună. În urma inventarierii 
efectuate la Grădina Zoologică cu ocazia predării gestiunii de către dl. Cojocaru Ion 
şi respectiv Diaconeasa Gheorghe,  s-a constatat că există un pui de leu în vârstă de 4 
luni care este viu şi nevătămat. El a fost născut în luna martie. Nu a fost declarat 
pentru că este o perioadă de câteva luni până la declarare să vadă dacă puiul 
supravieţuieşte. El supravieţuieşte şi urmează să fie raportat la Agenţia de Mediu. 

 D-ra Predescu   - voi analiza să văd  despre ce este vorba  şi lângă Spitalul 
municipal a fost deja asfaltată, era pietruită. 

 Dl. Cherciu - informare despre stadiul şi derularea  lucrărilor din Romaneşti. 
Tot cartierul trebuie să fie finalizat la sfârşitul anului 2014, atunci este termenul de 
finalizare. Noi am impus deja  un anumit ritm de lucrări firmelor care au câştigat 
această licitaţie. Eu personal nu sunt deloc mulţumită de felul în care se mişcă sau, 
mai precis acolo unde lucrează  Mitliv este în regulă, unde lucrează TMUCB este 
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nenorocire, avem tot felul de întârzieri. Mai departe spuneţi că sunt curţi unde nu 
există locuinţă, dar nu se fac racorduri şi că ar trebui să se prindă în deviz. Mi-e 
teamă că nu putem să facem acest lucru pentru că este vorba de un proiect pe fonduri 
europene şi nu mai putem să intervenim. 

 Dl. Voicu - Craioviţa Nouă, cele două străzi, str. Brâncoveanu, din câte ştiu, 
este prinsă, dar voi verifica, iar Tufănele în mod sigur intră anul acesta inclusiv cu 
lărgirea. La parcul de la Liceul Pedagogic vom discuta deja de o extindere chiar în 
curtea liceului unde este plin de bălării şi nu mai este folosită la nimic curtea 
respectivă şi vrem să mutăm gardul să extindem parcul de acolo. 

 Dl. Pană - Asociaţia culturală Cetăţile banilor , vreau să vă spun că există o 
Asociaţie Craiova capitală europeană pe care am votat-o chiar noi în consiliul local, 
dar vom analiza dacă putem să mai înfiinţăm un ONG. Partea de trotuare - voi trece 
prin zona respectivă să văd despre ce este vorba. 

Dl. Cilibiu -  continuarea investiţiei la adăpostul de câini , vom continua când 
vom avea posibilitatea să facem rectificare bugetară, vom analiza şi posibilitatea 
extinderii acestei investiţii. În ceea ce priveşte semaforizarea pentru avertizare 
trecere pietoni, vă rog să vă adresaţi comisiei de sistematizare. Este mult mai simplu 
aşa şi absolut toate cererile se discută. 

 În ceea ce priveşte spălătoria de pe Corniţoiu, o să-i rog pe colegii noştri de la 
Poliţia Locală să  vadă cu exactitate despre ce este vorba, dacă este autorizată, în ce 
condiţii funcţionează.                                                

 
 
Dl. Preşedinte: 
Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 27.06.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 

 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 
                   Marian Vasile                    Nicoleta Miulescu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


