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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.09.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 4 consilieri sunt absenţi motivat: d-na Calangiu, dl. Beţiu, 
dl. Sas şi dl. Pîrvu, iar un loc este vacant. Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  controlul de legalitate exercitat de  către prefect cu privire 
la hotărârile adoptate în şedinţa ordinară din 29.08.2013 în număr de 31. Până acum 
nu avem control de legalitate decât pentru 3 dintre acestea.  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 Cherciu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 5169/20.09.2013, 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 26.09.2013, ora 10,00  în  Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
      

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe 
anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., pe anul 2013. 
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7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2013.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării 
patinoarului în Piaţa Mihai Viteazul, în perioada noiembrie 2013-ianuarie 
2014. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a 
proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management 
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 

11. 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 
octombrie 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea 
despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării 
obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea 
preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare. 

16. 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. 

17. 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. 
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18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ 
S.R.L. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
38111/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. 
dr. Stănescu Miralena - Ileana. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune având ca 
obiect spaţii cu destinaţia cabinete medicale şi activităţi conexe actului 
medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică nr.4, 
cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
37043/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. 
Costea Luminiţa Sanda.  

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului Castelul Fermecat, situat în Parcul Romanescu. 

24. Proiect de hotărâre privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a 
terenului aferent, situate în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap din municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din 
administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea privată a statului şi 
administrarea Ministerului Afacerilor  Interne, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului-construcţie „Bloc 201 C”, situat în municipiul Craiova, 
cart.Craioviţa Nouă. 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din exploatarea S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică şi privată a municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune a bunului „Clădire 
Cabină Poartă – Spital Municipal Filantropia Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii,  a unor 
spaţii de învăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Căi 
Ferate Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34F (fost nr.40). 

30. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis. 
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31. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E (fost nr.34). 

32. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, bld. Ştirbei Vodă, nr.34 D. 

33. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

34. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului „Sală de Sport” situat în 
municipiul Craiova în incinta Complex Sportiv „Ion Oblemenco”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, str.dr.Victor Papillian, nr.28 A şi 28 B. 

36. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, 
nr.17. 

37. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia 
Olteniei, a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Veterani, 
str.Artileriei, Tarlaua 27/1. 

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

39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând   
domeniului public al municipiului Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
public al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova. 

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

42.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. asupra unor bunuri care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, în str. Potelu, nr.106. 

44. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cadrul Complexului 
Sportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr. 

45. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. AVILAREX IMPEX 
S.R.L. 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. CAPITOL AG S.R.L. 

47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în Cartierul Eroilor, 
str. I. D. Sîrbu, nr.7 A.  
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48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului aferent 
Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în municipiul Craiova, Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor situate 
în municipiul Craiova, str.General Nicolae Magereanu, nr.16 şi nr.17. 

50. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

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

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 
delegarea gestiunii, prin concesiunea serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul 
Craiova, pentru iarna 2013 – 2014. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea  
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Craiova. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului 
de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. . 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea 
societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după 
spargere, pe raza municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.18/2013. 

57. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.1/2012 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de 
finanţare) „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D17, situat pe Bld. Decebal, nr. 22”.  

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”.  

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”.  

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”.  
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62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D19, situat pe Bld. Decebal, nr. 26”.  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc F4, situat pe Bld. Decebal, nr. 32”.  

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J1, situat pe Bld. Carol, nr. 142”.  

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J2, situat pe Bld. Carol, nr. 140”.  

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J3, situat pe Bld. Carol, nr. 138”.  

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136”.  

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N5a, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N5b, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N5c, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T5, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”.  

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N3, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R1, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”.  

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”.  
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76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R3, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”.  

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T11, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”.  

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”.  

79. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de prestare servicii 
nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Geotop 2001 S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate 
imobiliar–edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea 
băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în municipiul Craiova, bd. Ştirbei 
Vodă, nr.34, 104, 104 A. 

81. Întrebări şi interpelări.  
 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Ministerul 
Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  a unui 
teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Electroputere, nr.23(fost 21bis); 

 
 
 Punctele 20, 23, 35, 48 au fost retrase de pe ordinea de zi de către executiv. 
 Vă supun la vot ordinea de zi cu cele două puncte peste ordinea de zi, cu 
menţiunbea retragerii celor 4 puncte. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
                                                                                              
 
    În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 
      

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 
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3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe 
anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2013.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării 
patinoarului în Piaţa Mihai Viteazul, în perioada noiembrie 2013-ianuarie 
2014. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a 
proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management 
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 

11. 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 
octombrie 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea 
despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării 
obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea 
preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional. 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare. 
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16. 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. 

17. 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. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCV GAZ 
S.R.L. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
38111/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. 
dr. Stănescu Miralena - Ileana. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
37043/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. 
Costea Luminiţa Sanda.  

21. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a 
terenului aferent, situate în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap din municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din 
administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea privată a statului şi 
administrarea Ministerului Afacerilor  Interne, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului-construcţie „Bloc 201 C”, situat în municipiul Craiova, 
cart.Craioviţa Nouă. 

24. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din exploatarea S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică şi privată a municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune a bunului „Clădire 
Cabină Poartă – Spital Municipal Filantropia Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii,  a unor 
spaţii de învăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic Transporturi Căi 
Ferate Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34F (fost nr.40). 

28. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis. 
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29. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E (fost nr.34). 

30. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, bld. Ştirbei Vodă, nr.34 D. 

31. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

32. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului „Sală de Sport” situat în 
municipiul Craiova în incinta Complex Sportiv „Ion Oblemenco”. 

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în b-dul Ştirbei Vodă, 
nr.17. 

34. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia 
Olteniei, a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Veterani, 
str.Artileriei, Tarlaua 27/1. 

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând   
domeniului public al municipiului Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
public al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova. 

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

39.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. asupra unor bunuri care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, în str. Potelu, nr.106. 

41. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cadrul Complexului 
Sportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr. 

42. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. AVILAREX IMPEX 
S.R.L. 

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. CAPITOL AG S.R.L. 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului care 
aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în Cartierul Eroilor, 
str. I. D. Sîrbu, nr.7 A.  

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor situate 
în municipiul Craiova, str.General Nicolae Magereanu, nr.16 şi nr.17. 
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46. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 
delegarea gestiunii, prin concesiunea serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul 
Craiova, pentru iarna 2013 – 2014. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea  
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Craiova. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului 
de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. . 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind selectarea 
societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după 
spargere, pe raza municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.18/2013. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.1/2012 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de 
finanţare) „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D17, situat pe Bld. Decebal, nr. 22”.  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”.  

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”.  

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”.  

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D19, situat pe Bld. Decebal, nr. 26”.  
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59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc F4, situat pe Bld. Decebal, nr. 32”.  

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J1, situat pe Bld. Carol, nr. 142”.  

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J2, situat pe Bld. Carol, nr. 140”.  

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J3, situat pe Bld. Carol, nr. 138”.  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136”.  

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N5a, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N5b, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N5c, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T5, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”.  

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N3, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R1, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”.  

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”.  

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R3, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”.  
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73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T11, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”.  

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”.  

75. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de prestare servicii 
nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Geotop 2001 S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate 
imobiliar–edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind constituirea 
băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în municipiul Craiova, bd. Ştirbei 
Vodă, nr.34, 104, 104 A. 

77. Proiect de hotărâre privind  preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

78. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Ministerul 
Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  a unui 
teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Electroputere, nr.23(fost 21bis); 

79. Întrebări şi interpelări.  
 
 
                                                             
      

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

     D-na Secretar: 
     O singură completare a fost prezentată în comisiile de specialitate în sensul că faţă 
de proiectul pe care l-aţi avut pe site, a apărut o anexă nouă prin redistribuirea 
sumelor din bugetul local în sensul că la capitolul 74.2 protecţia mediului, suma care 
se reduce este 140 mii lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă la capitolul 67.2 
cultură pentru zonele verzi. Aceasta este singura modificare, nu afectează nici 
venituril, nici cheltuielile aprobate. 
     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 597.921,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 598.375,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 10 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. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 

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

Municipal Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
  total venituri –6.554,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
 total cheltuieli –6.554,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
 conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 

Consiliului  Local al Muncipiului Craiova nr.101/2013. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 

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

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
 - total venituri  - 62.731,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

60.147,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii lei); 
 - total cheltuieli – 62.733,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 60.149,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, 
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 Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru 
anul 2013, după cum urmează: 

 a) total venituri – 35.096,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 33.988 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00 
mii lei);b) total cheltuieli – 35.508,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de 
funcţionare în sumă de 34.400,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în 
sumă de 1.108,00 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.105/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea 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: 
 - total venituri  - 25.395,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 25.245,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
150,00 mii lei); 

 - total cheltuieli – 25.532,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 25.382,00 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. 
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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. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A., pe anul 2013. 

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

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară 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 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2013.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, 

pe anul 2013, după cum urmează: 
 - total venituri – 725.108,00 mii lei; 
  - total cheltuieli  - 753.637,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea 
amenajării patinoarului în Piaţa Mihai Viteazul, în perioada noiembrie 
2013-ianuarie 2014. 

 D-na Secretar: 
 O singură completare făcută la comisia juridică şi însuşită de executiv ca în 
contractul pe care îl avem anexat, să avem perioada de încetare a acestuia 20.02. să 
nu avem două durate diferite. 
 Dl. Preşedinte: 
 Era o formulare nefericită în contract care a fost corectată în comisia juridică şi 
înţeleg că avem acordul şi al celeilalte părţi semnatare. 
 Dl. Pană: 
 Este un lucru bun ceea ce se face şi ştiu că asemenea lucruri se întâmplă în 
ultimii ani, însă este bine ca de fiecare dată când se face un contract şi mai ales cu o 
societate privată. La punctul care se numeşte cheltuieli preţuri, aş vrea să facă o  
analiză de preţ şi să ne-o puneţi şi nouă la dispoziţie pentru că este normal ca să ştim 
şi noi şi să ne ferim cu toţii de anumite aspecte care ar putea să apară. Aş fi vrut în 
contract, acolo când se spune că se va da o redevenţă de 5000 lei, eu îmi pun 
întrebarea de ce 5000 lei şi nu 3, sau de ce 3 şi nu 10. Deci dacă se făcea o analiză de 
preţ, puteam să ştim şi noi în cunoştinţă de cauză ce se întâmplă. În rest, activitatea 
este benefică pentru populaţia Craiovei. 
 Dl. Preşedinte: 
 Sper că executivul sau cei în drept au luat notă şi în viitor vor ţine cont de 
propunerea dvs. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării patinoarului în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 1 noiembrie 2013-20 februarie 2014, conform 
contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt şi ENGI SPA 
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 modificarea Statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2013, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.411/2013, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotătâri, 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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a 
proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de 
management la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 

 Dl. Preşedinte: 
 Fac o scurtă apreciere legată de activitatea d-nei manager, d-na Teodorescu. 
Sunt bucuros să votez pentru acest proiect şi, în acelaşi timp, să recunosc că una din 
neîmplinire majore ale mandatului trecut, a fost faptul că nu am reuşit să găsim o 
soluţie civilizată pentru Teatrul Colibri. Încă o dată, îi doresc succes în ceea ce 
întreprinde şi o să dezvălui ce am spus şi pe hol, anume că n-am nicio îndoială că va 
izbândi pentru că dânsa pune foarte multă pasiune în ceea ce face şi dacă este 
pasiune, sigur sunt şi rezultate. În acelaşi timp, vreau să fac o observaţie, pentru că n-
aş avea cum s-o trec cu vederea. Este o observaţie pe care mi-a ridicat-o un cetăţean 
al Craiovei. Personal vă spun, nu pot trece cu vederea o practică, care, din păcate, se 
pare că s-a încetăţenit, anume că proiectele de management nu sunt 100% originale. 
Au fost şi există manageri care sunt convins că pot să-şi câştige funcţia fără să fie 
nevoie să facă copy paste din proiectele altora, mai vechi. De aceea, persoana care 
mi-a sesizat ceea ce s-a întâmplat cu proiectele de management prezentate de 
conducătorii instituţiilor de cultură din Craiova, nu este în regulă şi este ceva care 
trebuie descurajat. Sigur, se poate pune câteodată pe seama exaltării, că este plină 
lumea de Robespierri care caută nod în papură, însă eu vreau să vă spun că sistemul 
actual care nu ne place, va fi schimbat de exaltaţi, nu de cei care se complac 
sistemului. Închid paranteza spunând doar atât: mi-aş dori ca cel puţin managerii care 
chiar merită, şi au o idee clară despre ce trebuie făcut în instituţiile lor să evite ca să 
iese la număr de pagini, să adauge paragrafe întregi care nu le aparţin. 
 Dl. Badea: 
 Este o acuză gravă dacă este adevărat ceea ce spuneţi dvs. Deja este grav. Cum 
este o şedinţă publică, vă rugăm să faceţi public dacă aveţi informaţii vis a vis de 
acest subiect pentru că doar a acuza, a da cu piatra, fără să aveţi  nominal, este păcat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Nu-mi stă în fire să dau cu piatra. Ce pot să vă spun este că mă bazez pe o 
reclamaţie care a fost înregistrată la consiliul local, deci dacă veţi avea curiozitatea să 
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o găsiţi, o veţi vedea foarte bine documentată, adică în care se face trimitere la 
paragrafe. Nu vreau să dau foarte mare importanţă acestui caz pentru că pe de altă 
parte sunt conştient că din nefericire devine un obicei, adică dacă la cel mai înalt 
nivel se întâmplă, ne-am molipsi cu toţii. Deci există şi sunt convins că secretariatul 
consiliului local vă poate da acea sesizare. Este destul de documentată.  
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat 

pentru ocuparea postului de manager la Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri” Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.   Se aprobă proiectul de management câştigător, prevazut în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management pentru Teatrul pentru 
Copii şi Tineret „Colibri” Craiova. 

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

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

11. 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 octombrie 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 octombrie 
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 septembrie 
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. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Craiova. 

 Dl. Preşedinte: 
 Vă cer iertare că o să iau din nou cuvântul. O fac însă pentru că acest proiect 
de hotărâre se referă chiar la persoana mea. Nu de asta o fac ci pentru că, la urma 
urmelor, este un lucru care ne priveşte pe toţi colegii consilieri. Ştiţi cu toţii că 
suntem desemnaţi să reprezentăm consiliul local în consiliile de administraţie ale 
şcolilor şi liceelor craiovene. La fel de bine ştiţi că această activitate nu este în niciun 
fel remunerată ci o facem pentru că trebuie să o facem şi pentru că este normal să o 
facem. Eu am fost desemnat în consiliul de administraţie al Liceului Craol I. Mi-am 
dorit să fiu în acest consiliu pentru că sunt absolvent al acestui liceu însă am avut 
către conducerea liceului o solicitare de înţelegere, anume faptul că lucrez în afara 
Craiovei, în viaţa profesională sunt o persoană destul de ocupată şi am solicitat în 
nenumărate rânduri consiliul de administraţie să-şi programeze şedinţele importante 
la ore după ora 14, la care să pot şi eu participa fără să pierd toată ziua. Din păcate, 
nu s-a dat nici măcar o dată curs acestei solicitări  şi pentru că ţin la acest liceu, am 
găsit cea mai bună soluţie în a-mi da demisia în sensul că să găsim un alt coleg care 
să poată face constant acest lucru. Pentru mine a fost o nemulţumire personală că am 
putut participa la foarte puţine şedinţe.  Am înregistrat demisia pe data de 30 august. 
La câteva zile am fost sunat din nou de secretara liceului să fiu convocat la o şedinţă 
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de consiliu de administraţie la care i-am spus că nu voi putea participa pentru că mi-
am dat demisia. D-na secretară a fost foarte surprinsă, însă şi eu, la rândul meu, mă 
declar surprins pentru că la materialul ataşat acestui proiect de hotărâre, apare o 
cerere cu data de 9 sau 10 septembrie, oricum după ce dânsa luase  la cunoştinţă 
demisia mea, în care face o solicitare către consiliu să fiu înlocuit din funcţia de 
reprezentant al consiliului local pentru că nu particip decât la două şedinţe. Actul în 
sine mie mi se pare de-a dreptul deplasat şi vă repet, chit că se poate da o coloratură 
politică acestui fapt, în sensul că eu sunt dintr-o parte a politicii, d-na director face 
politică activă în altă parte, însă vă avertizez că dacă privim această solicitare cu 
detaşare, că nu ne priveşte, nu este în regulă pentru că ne priveşte pe toţi. Dacă un 
for, la urma urmelor, în care noi ne trimitem reprezentanţii, îşi permite acest drept, 
mâine vor putea cere schimbarea d-nei primar, vor putea cere schimbarea unui 
deputat. D-na director mie mi-a dat dovada că nu înţelege, până la urmă, rolul 
consiliului local şi mă declar profund jignit de această adresă pe care a înaintat-o 
consiliului local. Este adevărat, şi mulţumesc aici aparatului de specialitate că în 
raportul întocmit nu spune că sunt dat afară pentru că a cerut doamna director, deci 
din punctul acesta de vedere apreciez. Însă mi-aş dori ca toţi in corpore să 
descurajăm astfel de practici. Nu vreau să merg cu speculaţiile prea departe să-mi 
închipui că a fost chiar îndemnată să facă un astfel de lucru, nu sunt adeptul 
scenariilor, însă, vă repet, este pielea mea în joc. Sigur, un coleg căruia îi mulţumesc, 
ieri îmi dădea sfatul că pot să-mi retrag demisia însă chiar nu vreau acum să intru 
într-un joc de-a şoarecele şi pisica cu d-na activistă. Luaţi, vă rog, act de demisia mea 
şi în acelaşi timp îmi exprim speranţa că veţi da curs respectării algoritmului politic 
în baza căruia s-au împărţit liceele, şcolile şi grădiniţele craiovene, încât locul pe care 
eu îl părăsesc prin demisie să fie ocupat de  un alt coleg consilier, membru al 
Partidului Democrat Liberal şi acesta este motivul pentru care grupul PDL îl propune 
pe dl. Dan Daşoveanu. 
 Dl. Cotescu: 
 Am reţinut discursul dvs şi să încep puţin cu finalul  şi grupul nostru susţine 
propunerea ca dl. Daşoveanu să facă parte din consiliul de administraţie pentru a 
elimina discursul dvs., acela de a insinua că cineva are ceva cu reprezentanţii PDL, 
deci şi noi susţinem tot pe dl. Daşoveanu şi cred că insinuările au mers departe. Eu 
am la acest punct dubla calitate de a reprezenta şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
şi vreau să vă asigur, dl. coleg, că numirea directorilor nu s-a făcut pe criterii politice 
sau de activişti sau de ce insinuaţi dvs., ci aceea de competenţă şi cred că niciodată d-
na director a C.N. Carol I nu a avut o ieşire publică sau nu a insinuat ceva, decât în a 
prezenta o situaţie, poate din punctul dumneaei de vedere şi cred că obligativitatea 
noastră,  a colegilor consilieri, conform Legii nr. 1/2011 este de a participa la aceste 
şedinţe. De asemenea şi obligativitatea directorilor este aceea de a anunţa în timp util 
colegii consilieri şi reprezentanţi ai primarului de a participa, conform legii, la 
şedinţele consiliului de administraţie şi consider că în situaţia în care dvs. Nu aţi avut 
timpul suficient, conform programului dvs., de a participa la şedinţele  de 
administraţie, puteaţi s-o faceţi în timp util încă de anul trecut, nu la un an şi ceva 
distanţă de când aţi fost ales sau repartizat să faceţi parte din acel consiliu de 
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administraţie. Deci din punct de vedere al reprezentării politice, vroiam să vă spun că 
legea educaţiei nu propune pe criterii politice directorii, ci pe criterii de performanţă, 
să îndeplinească anumite condiţii şi prin propunerea noastră dăm dovadă că nu are 
nicio legătură  criteriul dvs. cu calitatea consilierului care face parte din consiliul de 
administraţie.  
 Dl. Preşedinte: 
 Vă surprind şi vă spun că sunt de acord cu ceea ce spuneţi şi apreciez faptul că 
susţineţi propunerea, însă aţi fost un pic neatent. Nu am insinuat că d-na director a 
fost numită pe criterii politice. Chiar nu pun la îndoială că a fost numită pe criterii de 
competenţă. În discursul meu n-am vrut să sugerez asta, însă în rest, chiar vă dau 
dreptate. 
 D-ra Predescu: 
 În ceea ce priveşte situaţia C.N. Carol I, cunosc, chiar dacă nu sunt membru în 
consiliul de administraţie, sunt probleme de natură juridică cărora le-am dat şi eu 
consultanţă de-a lungul timpului, cât şi de natură economică. Sper ca dl. Daşoveanu 
să răspundă nevoilor  în noua calitate pe care cu toţii o vom vota, de reprezentant al 
consiliului local în consiliul de administraţie al acestui prestigios liceu din Craiova. 
Iar pe de altă parte, în ceea ce priveşte pregătirea profesională, competenţa 
directorului Torwachter  este cunoscută în întregul oraş fiind un profesor apreciat în 
specialitatea în care s-a consacrat înainte de a fi numită în această funcţie. Vă 
mulţumesc.  
 D-na Secretar: 
 Noi o să înmânăm buletinele de vot cu rugămintea ca rezultatul votului şi 
supunerea la vot să fie făcute după celelalte puncte ale ordinei de zi. 
 Dl. Pană: 
 A fost o chestie punctuală ceea ce aţi discutat dvs. Eu vreau să pun problema 
din păcate, este un punct la ordinea de zi, deci n-o să mai fie la interpelări. Eu chiar 
vroiam să înţeleg ce se întâmplă că acum un an şi jumătate a fost o mare bătălie pe 
aceste consilii de administraţie şi era obligaţia şcolilor din câte ştiu eu, din lege, ca să 
ne convoace şi pe noi. Spre surprinderea mea, eu am mai întrebat. Nu am făcut 
interpelări în plen, este adevărat, spre surprinderea mea şi aici rog pe cei care se 
ocupă de relaţia cu şcolile şi revin, eu nu am fost inviztat la niciun consiliu de 
administraţie.   
 D-na Popescu: 
 Eu vroiam să spun decât că fac parte din consiliul de administraţie a două 
grădiniţe şi un liceu, CFR, grădiniţa „Voiniceii” şi „Castelul Fermecat” şi am fost 
convocată de fiecare dată când s-au întâlnit. Asta vroiam să menţionez. Vă 
mulţumesc.  
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, s-a prezentat rezultatul votului. 
 Dl. Vasile: 
 Dau citire rezultatului votului. 21 de buletine din 21 prezenţi. 5 buletine au fost 
anulate. 21 voturi pentru. În consecinţă reprezentantul consiliului local în consiliul de 
administraţie al C.N. Carol I este dl. consilier Daşoveanu Dan.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.55/2012, în sensul înlocuirii dlui. consilier Cherciu 
Dan Adrian din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Carol I”, 
cu dl. consilier Daşoveanu Dan. 

Art.2.   Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Colegiul Naţional 
„Carol I” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de 
verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi 
acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii, în 
vederea realizării obiectivului „Realizare pasaj denivelat subteran pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împaratul 
Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”. 

 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.89/2012 referitoare la constituirea Comisiei de verificare a dreptului 
de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor asupra 
imobilelor supuse exproprierii, în vederea realizării obiectivului „Realizare 
pasaj denivelat subteran pe sub intersecţia străzii Arieş cu strada A.I.Cuza şi, 
respectiv, cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd. 
Carol I – str. Arieş”, în sensul înlocuirii dlui. Tudor Florentin, cu dl. Genoiu 
Mihail – Viceprimar al Municipiului Craiova. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, către persoanele prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi persoanele prevăzute în anexă 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 

administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil situat în municipiul Craiova, 
cart.Valea Roşie, bl.7, cam.29.  

Art.2. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă 
identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.7, cam.29, către 
Buştean Anişoara. 

Art.4.  Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va 
fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi nr.136/2013 referitoare la constituirea fondului de locuinţe sociale unic, 
destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 
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Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Patrimoniu şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, situate în str.Potelu, prevăzute în anexa nr.2 care 
face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.3. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere, care au ca obiect 
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.3 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă 
de 1 an. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1, 2 şi 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

17. 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. 

 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 prelungirea, până la data de 31.08.2014, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013, modificată, referitoare 
la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2013. 

Art.4. 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. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere 
nr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
DCV GAZ S.R.L. 

 Dl. Cilibiu: 
 Văd că se insistă pe acest punct pe ordinea de zi. Data trecută a fost retras, 
acum a fost reintrodus pe ordinea de zi şi, ca şi data trecută, am analizat cu atenţie 
raportul care a stat la baza acestui punct. Ţin să vă anunţ că diferenţa dintre raportul 
de data trecută şi raportul acesta este decât că ni se spune că s-a scăzut o dată de la 
1126 la 500 m suprafaţa concesionată şi acum se doreşte să se scadă la 300 mp. Am 
scos şi o să vă înmânez, Normativul de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor 
de alimentare cu gaze petroliere lichefiate GPL pentru autovehicule.Se numeşte 
indicativ NP 037-99. În tabelul 3 din această reglementare legislativă sunt trecute 
distanţele de siguranţă între incinta staţiei de distribuţie GPL cu instalaţie  bloc tip 
SKID aşa cum avem noi în această situaţie şi construcţiile învecinate. Chiar dacă aş 
putea spune inutil această firmă DCV GAZ SRL a făcut o întâmpinare la 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a menţionat că nu este suprafaţă minimă 
pe care trebuie s-o concesioneze, sunt şi eu de acord cu această menţiune, în tabelul 
de care vă spuneam din normativul NP 037-99 la punctul 29 spune: distanţa minimă 
faţă de împrejmuirea la limita de proprietate este de 8 m. Nu ştiu cum au calculat 
specialiştii primăriei distanţa minimă de la acest SKID GPL din calculele mele 8 m 
pe fiecare latură ar însemna undeva la 500 mp minim suprafaţa. Vă spun încă o dată 
că nu sunt de acord cu acest punct de pe ordinea de zi pentru că efectiv noi consilierii 
nu avem autorizaţia care s-a dat la acest proiect şi, practic, prin aprobarea acestei 
reduceri nu facem altceva decât să băgăm în ilegalitate un agent economic şi în altă 
ordine de idei de ce 300 şi nu 30 mp? Nu-i mai dăm decât 30 de mp cât are SKID-ul 
GPL ca să plătească eventual maximum un milion – două pe lună. O să vă înmânez 
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acest normativ şi, vă repet, sunt total consternat de reintroducerea lui pe ordinea de zi 
în aceeaşi formulă în care a fost retras la şedinţa anterioară. 
 Dl. Viceprimar Genoiu: 
 La şedinţa trecută, într-adevăr, am retras de pe ordinea de zi chiar la solicitarea 
d-lui consilier Cilibiu. A intervenit şi dl. consilier Ştefârţă care a  zis să nu-i facem 
omului mai mult rău decât bine pentru că el solicită un lucru şi în final să nu se 
întoarcă împotriva lui, după care analizând situaţia de fapt şi pentru că respectivul 
DCV GAZ SRL a depus nişte documente în ideea în care nu are impusă o limită de 
distanţe faţă de împrejmuiri şi nu i s-au cerut. Mai mult decât atât competenţa noastră 
nu este de a da o autorizaţie de funcţionare. Este problema lui şi în situaţia în care nu 
va putea să funcţioneze, vom rezilia contractul  şi nu vom mai continua activitatea. 
Încă o dată susţin, nu este în competenţa noastră dacă el funcţionează sau nu 
funcţionează. Este problema lui, iar el a solicitat şi ajustificat faptul că va funcţiona 
în continuare cu avizul dat de cei de la GDF SUEZ.  
 Dl. Cilibiu: 
 Fac şi eu un amendament, ca să facem un joc democratic. Haideţi să reducem 
la 30 mp pentru că efectiv nu ne impune legea niciun fel de suprafaţă. 
Amendamentul meu pe care vreau să-l supuneţi la vot să fie 30 mp şi nu 300 mp. 
Revin şi spun că nu este competenţa noastră să legalizăm sau să autorizăm 
funcţionarea unui agent economic în domeniul respectiv, dar cred că putem fi 
suficient de atenţi la legislaţie, astfel încât în momentul în care dăm o hotărâre să nu 
băgăm indirect sau direct în ilegalitate un agent economic. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot amendamentul făcut de dl. Coleg Cilibiu. Cine este pentru? Votat 
cu 2 voturi pentru (Cilibiu, Pană) şi 19 voturi împotrivă. Amendamentul a fost 
respins.  
 Supun la vot varianta executivului. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al contractului de asociere nr.36/2006, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.DCV GAZ S.R.L, ce are ca 
obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, 
amplasată pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în bd. Dacia, intersecţia cu Aleea III Castanilor, prin diminuarea 
suprafeţei de teren de la 500, mp., la 303,0 mp., conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.379/2005, 55/2006 şi 124/2006. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de asociere nr.36/2006. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi 
pentru şi 4 voturi împotrivă (Cilibiu, Pană, Vasile, Cherciu). 
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19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
38111/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
C.M.I. dr. Stănescu Miralena – Ileana. 

 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. 38111/23.05.2006, având 

ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Policlinicii din Craiova, str. Horia, nr.5, în sensul majorării suprafeţei de la 
22,33 mp., la 30,61 mp., reprezentând 16,56 mp. suprafaţa totală a cabinetului 
medical folosit în exclusivitate şi 14,05 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. 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 spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, în vederea 
concesionării. 

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 20 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Vasile).  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 

37043/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
C.M.I. dr. Costea Luminiţa Sanda.  

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.37043/18.05.2006, având 

ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în 
municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A, în sensul înlocuirii 
formei de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică C.M.I. dr.Costea 
Luminiţa Sanda, în persoană juridică S.C.RED RISK MED S.R.L. 

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

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



sed ord. 26.09.2013                                                                                       29                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.RED RISK MED 
S.R.L.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 contractului de concesiune 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova. 

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

  Art.1. Se aprobă modificarea art.3 din contractul de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., în sensul diminuării redevenţei lunare cu suma de 
3128,93 lei/lună, de la 141551,53 lei/lună, la 138422,6 lei/lună, începând cu 
01.10.2013. 

     Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional la 
contractul de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

   Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

22. Proiect de hotărâre privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a 
terenului aferent, situate în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare 
a Persoanelor cu Handicap din municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din 
administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

 Dl. Pană: 
 Sunt de acord, bineînţeles că municipalitatea doreşte să obţină cât mai multe 
spaţii pentru locuinţe, este un lucru benefic pentru noi toţi, însă aş vrea să ştiu şi eu 
istoria şi de ce se întâmplă acest lucru  pentru că mai târziu să ni se aducă reproşuri 
că defavorizăm o categorie defavorizată. De ce se revine şi îl preluăm noi, care este 
istoria, de ce s-a dat şi de ce îl luăm?  
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 D-na Secretar: 
 Cu privire la această transmitere în administrare, potrivit legislaţiei de la acea 
dată, cele două instituţii şi-au dobândit competenţele exclusive. Căminele de bătrâni 
au rămas către autorităţile locale, persoanele cu handicap au fost preluate de aceste 
inspectorate.  Dintotdeauna atât handicapul cât şi cei care aveau persoanele vârstnice  
cu sau fără handicap, au avut sediul în această instituţie, în această locaţie. 
Modificându-se legialaţia, am fost de acord să predăm o parte din acest spaţiu în 
administrare Consiliului Judeţean care coordona partea de handicap potrivit legii, iar 
noi am rămas cu corpul de cămin numai cu cei care au probleme de cămin şi îngirjire 
potrivit legislaţiei în vigoare. La această dată însă, noi avem nevoie de spaţiu, avem 
un proiect pe care îl implementăm, Consiliul Judeţean şi-a arătat disponibilitatea 
pentru că spaţiul este disponibil la această dată, cu excepţia celor 26 de garsoniere 
care sunt ocupate şi pe care noi urmează să le evacuăm asigurând locuinţe în altă 
parte. Deci spaţiul este funcţional, este în interesul nostru şi păstrăm destinaţia 
noastră de cămin pentru că acesta a fost proprietatea municipiului Craiova. Deci l-am 
dat în administrare decât consiliului judeţean pe această perioadă cât a fost nevoie 
pentru persoanele cu handicap şi îl preluăm. Autoritatea locală şi-a asumat obligaţia 
că va asigura locuinţe. Scrie şi în raport că predarea-primirea efectivă a tuturor 
amplasamentelor se face după evacuarea acestora, adică cu asigurarea spaţiului 
corespunzător. Evacuarea este termenul juridic cu privire la eliberarea acelor camere, 
noi asigurând locuinţele pentru aceştia. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate 

în incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 
din municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, şi aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, din administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Preluarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face în baza 
procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere, care va fi stabilită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile de la 
evacuarea din spaţiu a celor 26 de persoane. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.245/2004 referitoare la aprobarea  Protocolului de preluare a unor bunuri şi 
personal de la Centrul de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap 
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. 
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj 
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 preluarea din proprietatea privată a statului 
şi administrarea Ministerului Afacerilor  Interne, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului-construcţie „Bloc 201 C”, situat în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă. 

 D-na Secretar: 
 În forma pe care am propus-o şi am adus-o în toate comisiile de specialitate, 
cea modificată.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea privată a statului şi administrarea 

Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a unui obiectiv în curs de execuţie „Bloc 201 C”, situat 
în municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă. 

Art.2. La finalizarea lucrărilor obiectivului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi 
darea în folosinţă a imobilului, se va transmite în domeniul public al statului 
şi în administrarea Ministerului Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Dolj, un număr de apartamente, având o suprafaţă locuibilă 
proporţională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin 
bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului, împreună cu terenul aferent 
acestora. 

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.306/2012. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Ministerul  Afacerilor  Interne – Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean  Dolj 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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din exploatarea S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea publică şi privată a 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă preluarea bunurilor situate în Târgul 1 Mai şi Piaţa Veche din 

municipiul Craiova, identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre,  din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în 
proprietatea publică şi privată a municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1şi 2 
la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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 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. 
 
 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune a 
bunului „Clădire Cabină Poartă – Spital Municipal Filantropia 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 trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunului „Clădire Cabină Poartă–Spitalul Municipal Filantropia 
Craiova”, cu număr de inventar 12008440 şi valoarea 660,66 lei, în vederea 
scoaterii din funcţiune. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului privind bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.   

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 Economico – Financiară şi Direcţia 
Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii,  a 
unor spaţii de învăţământ situate în incinta Liceului Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate Craiova. 

 D-na Secretar: 
 În comisiile de specialitate, trei dintre acestea inclusiv juridică, II şi IV s-a 
propus reducerea duratei contractului de închiriere de la 3 la 1 an.  
 Dl. Cotescu: 
 Aşa este, a fost o dezbatere în comisie pe acest punct, acea solicitare a unităţii 
de învăţământ pentru a scoate la licitaţie închirierea spaţiilor din incinta unităţii de 
învăţământ pe o perioadă de 3 ani de zile mi se pare foarte mult. O condiţie care o 
aduceam la cunoştinţa noastră, unitatea de învăţământ, eu regret că d-na director nu a 
venit să discute, ne spunea că este o condiţie a RACIP pentru a  solicita o acreditare. 
Nicidecum nu este aşa, mi se pare o perioadă foarte lungă să închiriezi trei ani de zile 
spaţii, aproape jumătate de şcoală unei societăţi. Cred că un an de zile este mai mult 
decât onorabil, având în vedere că   noi mai avem şi solicitări de spaţii ale altor 
unităţi de învăţământ. Au nevoie de spaţii şi cred că într-un an de zile putem să 
vedem dacă se necesită o  reorganizare sau nu şi atunci cres că un an de zile este mai 
mult decât suficient. 
 D-na Secretar: 
 Executivul şi-a însuşit modificarea duratei de la 3 la 1 an. 
 Dl. Preşedinte: 
 Eu am înţeles punctul de vedere inclusiv al d-lui Cotescu, dar eu aş avea un 
punct de vedere totuşi diferit în sensul că până la urmă este un operator privat şi care 
dacă are la dispoziţie o  perioadă foarte scurtă bănuiesc că nu va fi foarte voios să 
investească în acele spaţii şi de asta poate un termen mai rezonabil ar fi fost mai util. 
Personal chiar nu ştiu cum să votez în această situaţie pentru că un an mi se pare 
totuşi foarte puţin. 
 Dl. Cotescu: 



sed ord. 26.09.2013                                                                                       34                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

 Nu este vorba de un operator economic în sensul de a investi. Acolo preia un 
bun al consiliului local în care găseşte clase în bună regulă, nu va investi nimic, ba 
dimpotrivă, va veni să profite şi să susţină anume cursuri de pregătire acolo şi atât.  
Deci nu va aduce nimic, decât va folosi spaţiile noastre de învăţământ tot pentru 
activităţi didactice. 
 D-ra Predescu: 
 Şi ieri la comisia juridică am avut discuţii cu privire la termen. Recunosc că 
am discutat acest amendament, că am avut în vedere şi un termen rezonabil  şi era 
dificil să optăm între 3 şi 1 an.  Îmi aduc foarte bine aminte că şi la C.N. Elena Cuza 
au fost probleme legate de o grădiniţă particulară. Am preluat în 2004 un contract 
încheiat pe termen de 20 de ani şi acea instituţie tot trage de acel termen pentru că 
profită cel care îl foloseşte. Ca atare, trebuie să fim atenţi cu termenul ca să nu avem 
probleme în continuare. Sunt pentru un an. 
 Dl. Preşedinte: 
 Sunt convins că vom da dovadă de bună credinţă şi dacă activitatea va fi de 
succes şi la anul dânsul va reveni, vom avea toată deschiderea.  
 D-na Secretar: 
 În contract există clauza la durată cu prosibilitatea de prelungire.   
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă 1 

an, a 18 spaţii de învăţământ aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Corp clădire B din incinta Liceului Tehnologic Transporturi 
Căi Ferate Craiova , situat în str. Constantin Brâncuşi, nr.15, aflate 
administrarea acestuia, identificate în anexele nr.1-3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ 
particular preuniversitar. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea spaţiilor identificate la art.1, 
prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere, se stabileşte în 
conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.214/2007 privind tarifele de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă 
destinaţie din fondul locativ de stat, indexat cu rata inflaţiei. 

Art.4.  Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate, îi revine cota parte de 50% din 
chiria încasată pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art.1, iar cota parte de 
50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se împuterniceşte directorul Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate să 
semneze contractul de închiriere a spaţiilor. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu şi Liceul Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate 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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27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34F (fost nr.40). 

 Dl. Preşedinte: 
 Sunt 5 puncte care privesc acelaşi subiect anume achiziţionarea de terenuri de 
către primărie în vederea modernizării stadionului Ion Oblemenco. În comisie iniţial 
am fost pentru, deci înţeleg necesitatea acestor modernizări, însă tot în discuţii 
memoria mi-a jucat o festă în sensul că mi-am reamintit că în mandatul trecut erau 
două doamne în vârstă care au venit în audienţă să-mi semnaleze că dânsele au un act 
de proprietate pe un teren în zona stadionului Oblemenco, teren pe care, culmea, nici 
măcar nu puteau să-l folosească pentru că era ocupat şi funcţionarii primăriei la acel 
moment le puneau pe drumuri, încă o dată, fără măcar o urmă de respect faţă de  
vârsta dânselor. Ulterior, deci chiar am întrebat în comisie ce s-a întâmplat cu 
respectivele doamne şi am zis că în sfârşit se rezolvă problema dânselor, însă m-a 
uitat mai cu atenţie în aceste proiecte de hotărâre şi fără să fac neapărat referire la 
persoane, am descoperit nişte proprietari care, cu certitudine au dobândit respectivele 
drepturi de la persoane care se pare că prin forţe proprii nu au reuşit să-şi facă 
dreptate. Este o practică care din punctul meu de vedere trebuie la fel descurajată, eu 
cel puţin sunt curios pentru că văd că din mandatul trecut  se perpetuează o astfel de 
situaţie şi în consecinţă, oricum eu am pus şi întrebarea de ce de această dată nu 
apelăm la expropriere. Ştiu care este răspunsul pe care îl primim din partea 
funcţionarilor primăriei, că exproprierea este o procedură greoaie, anevoioasă, însă, 
să nu uităm că astăzi există chiar punctul 13  pe care l-am votat cu toţii şi ştim că 
pasajul subteran a fost până la urmă, rezolvat prin expropriere. Ori exproprierea, zic 
eu, este o procedură care ne poate aduce economii, nu obligatoriu, dar ne poate 
aduce, şi este o procedură, la urma urmelor, care nu poate lăsa loc la interpretări, la 
subiectivism, sau chiar la anumite interese ale unora sau altora.  Acesta este motivul 
pentru care, pentru că ştiu în general, trebuie să-ţi şi motivezi votul, motivarea mea, 
care rog să se consemneze, este că sunt împotriva tuturor acestor puncte care 
urmează, cele cinci, pentru că procedura putea fi cu totul alta. Ăsta este punctul meu 
de vedere. 
 D-na Primar: 
 Profit şi eu de ocazie să vă spun „La mulţi ani!” că este ziua dvs. În ceea ce 
priveşte achiziţia acestor terenuri, ar trebui făcută destul de urgent dacă vrem să 
avem stadionul mai repede.  Este foarte simplu. Sigur că putem să stăm prin 
procedură de expropriere, dvs. Sunteţi cei care decideţi, dar asta înseamnă că se va 
prelungi după termenul de 2016 construcţia noului stadion şi atunci nu mai putem să 
mai garantăm că, probabil n-o să mai fie aceleaşi persoane care au promis construcţia 
acestui stadion. Ceea ce ne revine nouă, ca şi municipalitate, obligaţia este să facem 
exproprierea sau achiziţia terenurilor respective din incinta complexului sportiv, să 
construim parcările şi să tragem utilităţile. Restul urmează să se desfăşoare anul 
viitor prin Compania Naţională de Investiţii. Este decizia pe care o luaţi dvs. Ca şi 
consilieri, dacă vrem stadionul mai repede sau îl vrem mai târziu, de dvs. Depinde. O 
singură remarcă vreau să mai fac. Nu stabileşte primăria  cine este proprietar acolo. 
Ştiţi foarte bine că au câştigat prin instanţă, ştiţi ce presupun drepturile litigioase, n-
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avem noi nicio vină pentru cine este proprietar acolo. Noi încercăm doar să 
descurcăm o situaţie ca să putem să avem complexul sportiv. 
 Dl. Preşedinte: 
 Îi mulţumesc d-nei primar de urări. Eu speram să n-o facă în public aşa, că 
totuşi am o vârstă care nu mă face să fiu totuşi foarte fericit. De asemenea, sunt de 
acord cu observaţia dânsei, că nu primăria este responsabilă de cine a devenit 
proprietar pe acele terenuri  însă, să folosesc cuvântul pe care l-am mai folosit în 
această şedinţă, măcar putem descuraja astfel de practici, ori, dacă ridicăm în calea 
celor care îşi doresc să se îmbogăţească pe spinarea unor oameni în vârstă şi ştiu că 
urmează un filştru mai greu ridicat de primărie, măcar nu s-ar mai repeta foarte tare. 
Repet însă că responsabilitate nu avem noi, primăria sau consiliul local. 
 D-na Primar: 
 Un filtru este instituit prin lege la ora actuală, cel puţin dezbaterea care a avut 
loc ca 85%  să plătească cei care dobândesc aceste drepturi litigioase.   Ceea ce zic eu 
că este mai mult decât descurajant. Urmează să se voteze. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 452 mp., 

situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34F (fost nr.40), 
proprietate privată a numitei Burescu Maria, înscris cu nr. cadastral 24283 în 
cartea funciară nr.67150 UAT Craiova, identificat conform anexei  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinaţia de drum public-acces la 
complexul sportiv „Ion Oblemenco” Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei terenului, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de Burescu 
Maria. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor  de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Burescu Maria vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).  
 
 
 Dl. consilier Vasile Marian a părăsit sala de şedinţă.  
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28. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 

Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis. 
 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 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 520 mp., 

situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis (fost B-dul 23 
August, nr.34), proprietate privată a numitei Calotă Clarida, înscris cu nr. 
cadastral 21645 în cartea funciară nr.54238 UAT Craiova, identificat conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
modernizării complexului sportiv „Ion Oblemenco” Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei terenului, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3.  Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al terenului, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de Calotă 
Clarida. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a terenului şi să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Calotă Clarida vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu). 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E (fost nr.34). 

 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 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 1158 mp., 

situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E (fost nr.34), 
proprietate privată a numitului Cămătaru Gorun – Radion, înscris cu nr. 
cadastral 22454 în cartea funciară nr.212862 UAT Craiova, identificat 
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
modernizării complexului sportiv „Ion Oblemenco” Craiova. 

Art.2.  Preţul de pornire al negocierii achiziţiei terenului, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
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Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de Cămătaru 
Gorun-Radion. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în 
vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor  de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Cămătaru Gorun-Radion vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu). 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, bld. Ştirbei Vodă, nr.34 D. 

 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 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 2100 mp., 

situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D, proprietate privată a 
numitului Stancu Gheorghe, înscris cu nr. cadastral 22950 în cartea funciară 
nr.61053 UAT Craiova, identificat conform anexei  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, în vederea modernizării complexului sportiv „Ion 
Oblemenco” Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei terenului, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de Stancu 
Gheorghe. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în 
vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor  de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Stancu Gheorghe vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu). 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

 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 achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 1148 mp.din 

acte şi 1151 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina 
Teodoroiu, nr.21, , proprietate privată a S.C.Gecorom S.A.,  înscris cu nr. 
cadastral 22156 în cartea funciară nr.56733 UAT Craiova, identificat conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
modernizării complexul sportiv „Ion Oblemenco” Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei terenului, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de 
S.C.Gecorom S.A. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie al terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre şi să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor  de publicitate imobiliară prevăzute de 
lege. 

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.Gecorom S.A.vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu). 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea imobilului „Sală de Sport” 
situat în municipiul Craiova în incinta Complex Sportiv „Ion 
Oblemenco”. 

 D-na Secretar: 
 Am făcut o corectură în proiectul de hotărâre legată de numerele din Cartea 
funciară şi lăsăm decât numărul provizoriu fără înscris. Am exclus încheierea pe care 
o avem consemnată. 
 Dl. Preşedinte: 
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 Obiectul acestui proiect este achiziţionarea de la instituţia de învăţământ 
Universitatea Craiova. Din acest motiv, ca să-mi arăt sprijinul faţă de proiectul 
extinderii stadionului, şi eu voi fi pentru acest proiect. 
   Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) imobilelor Clădire C1-săli sport, în 

suprafaţă construită de 640 mp., înscrisă cu nr.cadastral 17095 în cartea 
funciară nr.36529 UAT Craiova şi Clădire C2-centrală termică, în suprafaţă 
construită de 165 mp., înscrisă cu nr. cadastral 17096 în cartea funciară 
nr.36529 UAT, proprietatea privată a Universităţii din Craiova, situate în 
municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 A, identificate conform anexei  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea modernizării 
complexului sportiv „Ion Oblemenco” Craiova. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii achiziţiei imobilelor, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate al imobilelor, prin act 
autentic în faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de 
Universitatea din Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a imobilelor şi să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Universitatea din Craiova vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în b-dul 
Ştirbei Vodă, nr.17. 

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 vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. ZEMLAZ IMPEX 

S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 26 mp., situat în b-dul Ştirbei Vodă, nr.17, identificat în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se obligă S.C. ZEMLAZ IMPEX S.R.L. să intabuleze  în cartea funciară, pe 
numele Municipiului Craiova, terenul de 26 mp., pe cheltuiala sa şi să suporte 
cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 
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Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, 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.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. ZEMLAZ 
IMPEX S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Mitropolia 
Olteniei, a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Veterani, 
str.Artileriei, Tarlaua 27/1. 

 D-na Secretar: 
 În proiect am exclus sintagma specific, lăsând decât biserici ortodoxe. 
Executivul şi-a însuşit.  
 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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea 

de prelungire, către Mitropolia Oltenia, a unui teren în suprafaţă de 1287,86 
mp., aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Artileriei, cart.Veterani, Tarlaua 27/1, identificat conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea edificării unei biserici 
ortodoxe. 

Art.2. Mitropolia Oltenia are următoarele obligaţii: 
 (1) să intabuleze pe numele Municipiului Craiova, terenul identificat  la art.1 

şi să achite toate cheltuielile aferente intabulării, cu notarea în cartea funciară 
a dreptului de administrare în favoarea Mitropoliei Oltenia; 

 (2) să obţină autorizaţia de construire în maxim 2 ani de la îndeplinirea 
obligaţiei prevăzute la alin.1. 

Art.3. Neîndeplinirea uneia din obligaţiile prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, va 
conduce la încetarea de drept a  folosinţei gratuite a terenului, sub sancţiunea 
suportării de către Mitropolia Olteniei a cheltuielilor  necesare radierii notării 
de la cartea funciară a administrării terenului şi la aducerea terenul la starea 
iniţială (liber de construcţii). 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Oltenia 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 modificarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al  municipiului Craiova, după cum urmează: 

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

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

c) se anulează poziţia cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. 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 
şi nr.147/1999 referitoare la inventarul 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 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. 
 
 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului public 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 aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
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a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar ale bunurilor 
identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) se majorează valoarea de inventar, cu diferenţa rezultată din reevaluare, a  
bunurilor identificate în anexa nr.3 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 însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 

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 şi Direcţia Patrimoniu 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 modificarea inventarului bunurilor din 
domeniul public al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 
Craiova. 

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

municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ 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 Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova . 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din 
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

 D-na Secretar: 
 Modificarea anexei 1 la poziţia 7 în care din eroare suprafaţa totală nu era 
consemnată corect, diferenţa  292, suprafaţa totală 404 mp.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al 

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

a) se modifică elementele de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

b)  se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr. 2 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.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

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

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

39.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. asupra unor bunuri care aparţin 
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 încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. asupra bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2008 referitoare la darea în 
administrarea Companiei de Apă Oltenia S.A. Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 



sed ord. 26.09.2013                                                                                       45                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară 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 20 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Albăstroiu). 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, în str. Potelu, nr.106. 

 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 privind determinarea valorii de 

pornire a negocierii directe pentru stabilirea preţului de achiziţie a terenului, 
cu destinaţia de drum public, situat în municipiului Craiova, str. Potelu, 
nr.106, în suprafaţă de 245 mp., cu număr cadastral 10708/1, înscris în cartea 
funciară nr.203726 Uat Craiova, în sumă de 53.700 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

41. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cadrul 
Complexului Sportiv “Stadion Ion Oblemenco”, str. Râului, fără număr. 

 Dl. Socoteanu: 
 Două chestiuni vreau să spun aici. Prima referitoare la intervenţia anterioară 
privitoare la achiziţiile de terenuri făcute de maniera aceasta, iar la punctul 44 se 
găseşte şi terenul despre care se vorbea în legătură cu două bătrânele care de nu ştiu 
câţi ani de zile încearcă să îşi valorifice dreptul, iată că la punctul 44 îl regăsim pe 
ordinea de zi de astăzi. A doua intervenţie: o chestiune de ordin tehnic, 
amendamentul meu se referă la eliminarea sintagmei „care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova”, dat fiind faptul că la acest moment terenul nu 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, noi vrem să intre în domeniul 
public sau privat al municipalităţii, urmare a acestei evaluări la momentul perfectării 
contractului de vânzare cumpărare. Este o chestiune pe care am discutat-o şi ieri în 
comisia juridică  şi rog să-şi însuşească executivul amendamentul. 
 D-na Secretar: 
 Deci fără clarificarea regimului. Spunem decât aprobarea raportului, fără 
clarificarea regimului, atât în titlul proiectului de hotărâre cât şi în cuprinsul său.   
 Dl. Preşedinte: 
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 Este adevărat că ieri a fost într-adevăr această controversă. Eu, juridic nu mă 
puteam pronunţa fiind inginer, însă înţeleg că acum a fost pertinentă observaţia, şi 
mie mi se părea şi faptul că executivul şi-o asumă, este foarte bine. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificarea menţionată de 
dl. Socoteanu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 648 mp, din 

cadrul complexului sportiv „Stadionul Ion Oblemenco”, situat în municipiul 
Craiova, str. Râului, fără număr, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare  care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de 
negociere a preţului de achiziţie a terenului şi să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ  vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

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

42. Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare a terenurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. 
Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. 
AVILAREX IMPEX 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 însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de 

pornire a negocierii directe pentru stabilirea redevenţei terenurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 53,94 mp., aferent cofetăriei şi 
în suprafaţă de 10,23 mp., aferent terasei cofetăriei, în sumă de 4 
lei/mp./lună, fără T.V.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiul Craiova, situate în str. 
Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, concesionate către S.C. 
CAPITOL AG 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 însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de 

pornire a negocierii directe pentru stabilirea redevenţei terenurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str. Brazda lui Novac, 
nr.66, Complex Vechi, în suprafaţă de 30,8 mp., aferent magazinului 
alimentar şi în suprafaţă de 14,52 mp., aferent sifonăriei, în sumă de 4 
lei/mp./lună, fără T.V.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

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

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

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiul Craiova, situat în Cartierul 
Eroilor, str. I. D. Sîrbu, nr.7 A.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de 

pornire a negocierii directe pentru stabilirea preţului de vânzare a terenului 
care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cartierul 
Eroilor, str. I. D. Sîrbu, nr.7 A, în suprafaţă de 114 mp., în sumă de 108.940 
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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenurilor 
situate în municipiul Craiova, str.General Nicolae Magereanu, nr.16 şi 
nr.17. 

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



sed ord. 26.09.2013                                                                                       48                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind determinarea valorii de 
pornire a negocierii directe pentru stabilirea preţului de achiziţie a terenurilor, 
situate în municipiul Craiova, str. General Nicolae Magereanu, nr.16 (fostă 
str. Brazda lui Novac, nr.129), intabulat în Cartea Funciară nr.58871 UAT 
Craiova, cu număr cadastral 22445, în suprafaţă de 496 mp. din acte şi 490 
mp. din măsurători, în sumă de 459.500 lei, fără T.V.A., respectiv str. 
General Nicolae Magereanu, nr.17 (fostă str.Brazda lui Novac, nr.131) 
intabulat în Cartea Funciară  nr.58872 UAT Craiova, cu număr cadastral 
22446, în suprafaţă de 75 mp. din acte şi 73 mp. din măsurători, în sumă de 
69.300 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

46. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate 
către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării. 

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

Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C.Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

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

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova, nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.397/2011 referitoare la 
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea 
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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



sed ord. 26.09.2013                                                                                       49                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care 

aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, cultivate cu legume şi 
zarzavat, după cum urmează: 

    a) se majorează suprafaţa de teren, situată în str. Techirghiol, nr. 12A, 
închiriată numitului Dragan Mihai, de la 252mp., la 480 mp.; 

                b) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată 
numitului Lungu Ion, de la 397mp, la 225 mp.; 

                c) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată 
numitului Căprărescu Alexandru, de la 435mp, la 300 mp.; 

              d) se diminuează suprafaţa de teren, situată în Zona Valea Fetii, închiriată    
numitului Drăgan Ilie, de la 225mp, la 190 mp. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia nr.20 referitoare la terenul 
închiriat către numitul Pop Augustin şi se modifică în mod corespunzător 
poziţiile nr.21, 22, 23 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.85/2013 şi poziţia nr.3 din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.334/2013. 

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

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a 
deciziei de delegarea gestiunii, prin concesiunea serviciului de ecarisaj şi a 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare. 
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 Dl. Pană: 
 Eu am studiat acest proiect. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru: pentru 
că este un studiu de fundamentare, aş fi vrut să rezulte o comparaţie între ce însemna 
dacă aceste activităţi de ecarisaj, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, tratamente 
fitosanitare, rămâneau în cadrul primăriei. Asta înseamnă studiu comparativ ca să pot 
să-mi dau şi eu seama că fac un bine externalizând aceste activităţi. De altfel, 
asemenea studii se fac în oricare altă companie  şi tocmai de aceea se face un studiu 
comparativ ca să ştii de ce faci un asemenea lucru. Bineînţeles că am văzut punctele 
care analizează şi mai ales, cele de risc,  nu ştiu cât sunt toate luate în seamă, factorii 
de risc care intră în asemenea studiu, este treaba celui care a făcut studiul. Am văzut 
că s-a propus şi am întrebat ieri în comisie, şi o perioadă de 8 ani şi mi s-a răspuns că 
aşa este o hârtie scrisă şi aş vrea să văd şi eu acea hârtie scrisă din partea Agenţiei 
naţionale. Termin cu rugămintea totuşi să ni se spună şi nouă ce se întâmplă cu 
oamenii care au sau desfăşoară acum asemenea activităţi prin prisma externalizării 
acestor activităţi. Creăm pe de o parte locuri de muncă, pe de altă parte  sper să nu 
dăm oameni afară. Bineînţeles că ne vom întâlni la punctele următoare şi cu banii 
care se vor da pe asemenea activităţi, dar voi face atunci referire la punctele 
respective. Vă mulţumesc. 
 Dl. Nedelescu: 
 Nu vreau să dau un răspuns, vreau să-i spun d-lui consilier că în ceea ce ne 
priveşte, am încercat să facem acest studiu şi l-am făcut noi, cu salariaţii pe care îi 
avem în primărie, deci nu am plătit acest studiu. Într-adevăr există o prevedere  în 
ceea ce priveşte cei 8 ani, am avut o recomandare din partea ANRSC  şi ne-au 
recomandat cei 8 ani de zile. Referitor la salariaţi, eu am mai spus-o şi în cadrul 
şedinţei consiliului local, niciun salariat nu va rămâne pe dinafară, deci vom pune 
clauză la cel care va câştiga această  licitaţie, salariaţii vor fi preluaţi în totalitate.   
 Dl. Pană: 
 N-aş vrea să fac un dialog cu dl. Nedelescu, aş fi vrut să am acest dialog ieri, 
în cadrul şedinţei de comisie. Din păcate, mă opresc aici şi o să am discuţii cu dânsul 
după această şedinţă. Vor fi lungi şi interminabile. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Sunt convins că dl. Nedelescu este disponibil să poarte un dialog, eu am 
discutat cu dânsul pe această temă şi vă spun că nu sunt eu în măsură, nu reprezint 
executivul, să vă dau un răspuns, însă legat de acea comparaţie, eu am făcut un lucru 
mai simplu şi am judecat calitatea acestor servicii în acest moment şi este clar că sunt 
motive obiective, în special legate de finanţare, poate există şi subiective, pentru care 
în clipa de faţă ea nu este corespunzătoare. Ori atunci, n-avem decât să sperăm că 
prin delegare către un operator privat, lucrurile se vor îmbunătăţi. 
 Dl. Nedelescu: 
 Oricând stau la dispoziţie, ştie foarte bine oricare coleg,  putem discuta pe 
orice temă. Vreau să vă spun de foarte multe ori am fost criticaţi că avem ţânţari în 
municipiul Craiova,  că avem şobolani. Ce să vă spun? Acele libărci care sunt, 
oamenii pe care îi avem noi. Am dat de trei ori în birou la d-na primar şi au fost tot la 
ele acasă. S-a dus d-na primar cu ele în geantă acasă şi am fost nevoiţi să apelez la o 
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firmă privată să-i rog pe sponsorizare să ne facă şi nouă primăria. Acesta a fost 
motivul. Să ştiţi că nu avem alt motiv. Acesta este singurl motiv pentru care vrem să  
îmbunătăţim activitatea în municipiul Craiova. Vă rog să mă credeţi. N-am vrut să vă 
spun acest lucru, dar vi-l spun. Aceasta este situaţia. D-lui Cherciu i-am spus la 
discuţia pe care am avut-o în particular. Vă mulţumesc.  
 D-na Primar: 
 Un singur lucru vreau să spun. Să nu se înţeleagă că externalizăm serviciul 
pentru că sunt goange la mine în birou. Eu am făcut şi o glumă. Băgaţi mai multă apă 
că poate se îneacă. Dar într-adevăr situaţia este în tot oraşul. Noi nu avem oameni 
specializaţi pentru aşa ceva. Ne-au mâncat ţânţarii, de doi ani încoace avem o 
problemă şi trebuie s-o recunoaştem. Nu avem aparatură. Cred că sunt patru pompe 
pentru un oraş întreg. Suntem totalmente nepregătiţi.  Atunci singura soluţie era să 
externalizăm acest serviciu. O să avem grijă costurile să fie foarte mici, dar  o să 
reiasă din licitaţie, deci nu aveţi de ce să vă îngrijoraţi. Noi sperăm că va fi mai bine 
şi că voi scăpa şi eu în sfârşit de goangele din birou. 
 Dl. Pană: 
 Dvs. vă argumentaţi de foarte multe ori pe larg punctele. Vreau să reţineţi că 
nu cred şi nu este bine să spunem că nu suntem în stare să facem asemenea operaţii. 
Aşa se întâmplă şi nu vreau să fac acum alte comentarii, aşa se întâmplă în ultimii 23 
de ani şi iată unde am ajuns.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de delegarea gestiunii, prin 

concesiunea serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. 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 20 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune 
pentru desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2013 – 2014. 

 Dl. Pană: 
 E un lucru bun că suntem în septembrie şi aprobăm un asemenea program. Eu 
am studiat, l-am văzut şi anul trecut, însă n-aş dori, având acest program, având tot 
ce ne trebuie, ca la prima zăpadă să spunem că nu putem să facem faţă zăpezii. Ştiu 
că sunt anumite străzi principale, priorităţi principale, dar să ştiţi că până să ajungi în 
strada principală, oamenii trebuie să străbată cu maşinile şi  aleile din bloc sau de 
lângă bloc  sau care duc la blocuri şi ar trebui să fim atenţi şi la această chestiune.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă Programul comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţii de 

curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2013 
– 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la 
desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare în municipiul Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Regulamentul referitor la desfăşurarea  activităţilor de dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, 
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 Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor privind desfăşurarea 
serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. . 

 D-na Secretar: 
 Am ataşat la documentaţie şi funbdamentarea tarifgului. A fost cerută ieri în 
comisie şi a fost adusă. Am multiplicat-o şi este ataşată la documentaţie. 
 Dl. Pană: 
 Pentru că analizăm şi este analiza de preţ, este adevărat că a venit astăzi. Eu 
sper că este făcută bine pentru că în momentul în care vine o hârtie pooţi să te uiţi pe 
ea. N-am analizat-o, dar sper ca aceste preţuri să fie un punct de referinţă pentru 
licitaţiile care vor avea loc şi nu pe parcursul anilor, operatorii care vor veni şi vor 
lua aceste activităţi, vor urca preţurile. Există asemenea obiceiuri la toate companiile, 
chiar şi la case foarte mari, şi sper ca noi să fim foarte vigilenţi pentru că  este vorba 
de banii noştri, ai tuturor, cum îi gestionăm. Ştiu că unii au o vedere către operatorii 
privaţi. Este foarte bine. Şi eu am lucrat în domeniul privat, s-ar putea să mai lucrez 
în domeniul privat, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să fim mamă bună pentru 
alţii. Vă mulţumesc. 
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.l. Se aprobă tarifele privind desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul 
Craiova, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.417/2011. 

Art.3.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 20 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
selectarea societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii 
drumuri, după spargere, pe raza municipiului Craiova aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013. 

 Dl. Daşoveanu: 
 Este o nouă modificare a acestui regulament. Din păcate, aşa cum s-a văzut şi 
în comisie ieri a fost votat împotrivă pentru că se crează nişte condiţii prohibitive 
care fac ca numărul de firme şi aşa puţine care lucrează, pentru că, după cum ştiţi, nu 
cred că sunt mai mult de cinci firme care au primit avizul, să se reducă la una sau la 
două pentru că în anumite condiţii chiar nu au legătură cu realitatea din teren, de fapt, 
firmele acestea care execută reparaţii, efectiv nu execută reparaţii în partea stradală, 
ci mai mult pe trotuare sau în parcări, iar pentru acest lucru sunt două echipamente 
care nu sunt necesare, care sunt necesare pentru lucrările mari: acel repartitor de 
bitum nu se poate băga pe niciun trotuar din Craiova pentru că niciun trotuar din 
Craiova nu are mai mult de doi metri şi nici mini finisorul de bitum, care sunt două 
echipamente specializate pentru lucrări de asfaltare   a străzilor, care ştim foarte bine, 
fac obiectul altor licitaţii, sunt puse pe SEAP, nici nu ştim dacă SEAP-ul le va 
accepta  în această formă, deci este cu totul şi cu totul o altfel de operaţie. Acest 
regulament se referea la acele 4-5 firme  care plătesc o taxă destul de piperată de-a 
lungul unui an şi care, după părerea mea, până acum au fost foarte bine verificate  de 
comisia condusă de dl. Nedelescu. Când s-au găsit probleme au fost remediate, dar 
nu s-a creat aşa o idee de a se încerca să se limiteze numărul de firme. Eu cred că este 
bine să creăm o concurenţă, pentru că astfel scade preţul.  
 D-na Primar: 
 Nu încercăm să limităm numărul de firme, dar încercăm să le facem să se 
doteze mult mai bine pentru că anul acesta s-au spart peste 200 de străzi şi cred că 
niciunuia dintre dvs. când mergeţi cu maşina nu-i place cum sunt ele reparate . De 
foarte multe ori este mult mai sus covorul asfaltic şi asta ne deranjează când mergem 
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cu maşinile. Am încercat să putem tot ce este mai modern pe piaţă pentru că în 
Germania, de exemplu, sunt acele maşini care calcă asfaltul ca şi un fier de călcat, îl 
aduc la o anumită temperatură şi atunci nici nu se cunoaşte când este spartă strada. 
Aşa ceva vrem şi noi la Craiova. O fi, într-adevăr, mai dureros pentru firme că 
trebuie să se utileze, dar pe de altă parte, ne-am săturat să mergem pe străzile acestea 
şi să ne fie ruşine, să întorc capul într-o parte să mă fac că nu sunt primarul oraşului 
când văd cum se lasă după reparaţii străzile. Şi, din păcate, nu ai ce să le faci, dar 
obligându-i să se utileze cu astfel de utilaje, atunci putem să discutăm altfel pentru că 
n-o să se mai întâmple lucrurile acestea.  Plus foraju. Am încercat să dăm prin foraj. 
Dar dacă nu au foreza specială care să lase în spatele ei ciment şi să se aşeze foarte 
bine strada, putem să ne trezim cu străzi surpate în Craiova, chiar dacă  noi cerem 
prin foraj ca să nu mai spargă strada. Deci asta este singura idee, nu vrem să limităm 
pe nimeni cu atât mai mult că noi acredităm 200 de firme, dacă sunt 200. Nu asta este 
problema. Totul este să fie dotate cum trebuie ca să începem să avem şi noi străzi. 
 Dl. Nedelescu: 
 Vreau să-mi cer scuze că intervin după  d-na primar, nu era în regulă, dar 
vreau să vă spun că aproape toate firmele care au venit la acreditare, tot după 
regulamentul pe care l-aţi aprobat dvs., au fost agreate. Noi modificăm regulamentul 
pe care l-aţi aprobat tot dvs. în consiliu şi vreau să vă mulţumesc pentru acest lucru. 
Am modificat data ca până la 20 februarie să depună pentru ca să nu mai lăsăm 
posibilitatea să vină după această dată.  Pe 15 martie încep asfaltările.  Vreau să vă 
asigur că alergăm foarte mult prin tot oraşul şi urmărim calitatea. Am întâlnit firme  
care au turnat pe pământ asfaltul şi este de neadmis şi vom avea grijă ca aceste firme 
şi de aceea vă rog şi vă mulţumesc din suflet că aţi acceptat, să modificăm acest 
regulament să nu mai dăm voie şi să urmărim. Dacă vedeţi, la regulamentul actual 
cerem constructorului, va răspunde cel care repară strada inclusiv de compactare.  
Avem acea situaţie în care ne ducem după şase luni de zile şi vedem că şanţul s-a  
lăsat. Acum răspunde constructorul şi  timp de doi ani de zile o ţine în garanţie. Va 
avea grijă s-o facă atunci când este în garanţie că dacă îl găsim în neregulă, el nu va 
mai primi acreditare anul viitor.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
 Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind selectarea societăţilor 

comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe 
raza municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.18/2013,  după cum urmează: 

„Art.2. Depunerea dosarelor pentru procesul de selecţie al societăţilor comerciale 
care vor putea executa lucrări de refacere drumuri şi trotuare  aparţinând 
domeniului public al  municipiului Craiova, se va desfăşura începând cu  
01.01 până la 20.02  a fiecărui an.” 

             „Art.3. Pentru a participa la procedura de selecţie societăţilor comerciale 
interesate vor depune la registratura Primăriei Municipiului Craiova o 
documentaţie care va trebui să conţină:  

 a) cerere de participare la procedura de selecţie; 
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 b) copie după documentele care atestă înregistrarea societăţii şi să facă dovada 
că nu se află în lichidare, dizolvare şi procedură insolvenţă; 

 c) acte doveditoare din care să reiese că au în domeniu de activitate lucrări de 
reparaţii drumuri; 

           d) certificat fiscal; 
 e) acte din care să se demonstreze experienţă similară; 
 f) recomandări lucrări similare; 
 g) documente din care să reiese că deţin în proprietate sau cu alt titlu legal 

următoarele tipuri de echipamente: 
      - buldoexcavator ; 
      - pikamer; 
      - încărcator; 
      - placa vibratoare; 
      - masini de taiat rosturi cu disc diamantat; 
      - repartizator asfalt; 
      - mini finisor asfalt; 
      - mai mecanic; 
      - autogreder; 
      - cilindru compactor pentru imbracaminte rutiera; 
      - masina de frezat imbracaminte rutiera; 
      - laborator, de încercări atestat  gr.II sau gr III ;” 
 „Art.8. Obligaţiile societăţilor comerciale care deţin Certificate de Agreere 

pentru executarea lucrărilor de reparaţii drumuri  pe domeniul public al  
municipiului Craiova sunt:  

 a) îndeplinirea condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute de : Legea 10/1995 
republicată,  STAS 9095 – 90, STAS4032/1 – 90, STAS10144/1 – 90, STAS 
183 – 83, STAS10144/3 – 91, SR 6978 – 96, STAS 174 – 83,  STAS7970 – 
76, STAS 662 – 89, STAS 2914 – 84, SR 174 – 1- 2002, SR 174 – 2/C1 – 97, 
SR 7970 – 2011, CD 98 – 86, C 175 – 75, SR 662 – 2002, STAS 8877 /72; 

 b) respectare termenelor şi condiţiilor impuse prin Autorizaţia de Spargere 
Stradă; 

 c) participare prin reprezentanţi la recepţia lucrărilor; 
 d) remedierea deficienţelor constatate de reprezentaţii Primăriei Municipiului 

Craiova în maxim trei zile de la solicitare; 
 e) refacerea carosabilului şi trotuarelor afectate în urma lucrărilor tehnico-   

edilitare, se va executa mecanizat.” 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.1/2012 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul 
Craiova”. 

 Dl. Pană: 
 Am discutat şi ieri în comisie şi vreau să spun că sunt de acord cu un asemenea 
proiect. Este foarte bine.  Problema este cât de repede îl implementăm şi am pus ieri 
întrebarea dacă substaţiile de redresare, ştiţi că în urmă cu câteva şedinţe am făcut 
această interpelare, dacă substaţiile de redresare de la tramvaie intră în această 
modernizare şi astăzi mi s-a spus că intră şi o să urmăresc această chestiune, deci iată 
că şi firul de contact şi substaţiile care sunt foarte importante, se modernizează şi ele. 
Fac un apel de a urgenta şi proiectul în ceea ce priveşte modernizarea tramvaielor că 
dacă avem cale de rulare bună, dacă avem fir de contact şi  substaţii modernizate şi 
punem aceleaşi hârburi de tramvaie, înseamnă că n-am făcut nimic. 
 D-na Primar: 
 Oe exerciţiul financiar 2014 – 2020, Uniunea Europeană permite şi achiziţia de 
tramvaie pentru transportul public, deci în mod clar vom accesa fonduri de acolo. 
Ştiţi cât costă un tramvai, ştiţi că nu ni-l permitem la ora actuală, nici măcar unul, nu 
vorbesc de 20, câte  ar trebui, dar fiind vorba de bani europeni, vom accesa cu 
siguranţă un astfel de program, însă mai devreme de 2016 nu cred că vom avea 
tramvaie noi. Trebuie să fim foarte realişti şi să ne uităm când vin şi banii de la 
Uniunea Europeană. Acesta este un proiect care a demarat în 2012, am avut vizita 
precontractuală, suntem în situaţia  de a-l implementa anul viitor. Se lucrează la 
modernizarea unui tramvai dar îl facem prin mijloace proprii la RAT şi mai mult de 
a-l vopsi şi a schimba scaune, la partea de piese nu putem să umblăm.  
 Dl. Pană: 
 Noi am dezbătut un program pe un proiect care priveşte nu numai un tramvai, 
ci  modernizarea tramvaielor. Eu sper că dacă se face acea cooperare aşa cum am 
discutat-o, avem posibilitatea cu forţe proprii să modernizăm mai multe tramvaie. 
Dacă vom face pe acel proiect va fi foarte bine. 
 D-na Primar: 
 Ştiu despre ce vorbiţi, am accesat deja proiectul, însă sunt nişte furci caudine 
prin care trebuie să trecem. În prima  fază am fost selectaţi, rămânem mai departe pe 
polul de competitivitate să vedem ce facem. Să dea Dumnezeu să fie că noi ne dorim, 
că de aceea l-am accesat, dar nu depinde numai de noi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului   

Craiova nr.1/2012, care va avea următorul conţinut: 
 „Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului 

Craiova a valorii contribuţiilor la cheltuielile proiectului, după cum urmează: 
  - 651.886,77 lei, echivalentul a 151.443,08 euro (1 euro=4,3045 lei), 

reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2 % din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
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 - 2.139.451,86 lei, echivalentul a 497.026,79 euro (1 euro=4,3045 lei), 
reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile; 

 - 513.468,45 lei, echivalentul a 119.286,43 euro (1 euro=4,3045 lei), 
reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile.” 

Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente 
proiectului care pot să apară în timpul implementării, precum şi resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.3.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. 
 
 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D17, situat pe Bld. Decebal, nr. 22”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D17, situat în 
Bld. Decebal, nr. 22”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 506,023 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 447,859 mii  lei (inclusiv TVA)                           

                                                                                                      (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D24, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D24, situat în 
Str. Popescu Voitesti, Nr. 7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 437,147 mii lei (inclusiv TVA)            
         
      din care (C+M)                 - 383,863 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                  (1 euro = 4,409)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D25, situat pe Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D25, situat în 
Str. Popescu Voitesti, Nr. 5”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 426,203 mii lei (inclusiv TVA)            
         
      din care (C+M)                 - 380,976 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,409)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D18, situat pe Bld. Decebal, nr. 24”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D18, situat în 
Bld. Decebal, nr. 24”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 509,776 mii lei (inclusiv TVA)            
         
      din care (C+M)                 - 451,346 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                 (1 euro = 4,409)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
 prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc D19, situat pe Bld. Decebal, 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc D19, situat în 
Bld. Decebal, nr. 26”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 425,438 mii lei (inclusiv TVA)            
         
      din care (C+M)                 - 373,25 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                (1 euro = 4,409)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc F4, situat pe Bld. Decebal, nr. 32”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc F4, situat în 
Bld. Decebal, nr. 32”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 470,754 mii lei (inclusiv TVA)            
         
      din care (C+M)                 - 415,132 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                (1 euro = 4,409)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J1, situat pe Bld. Carol, nr. 142”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc J1, situat în 
Bld. Carol, nr. 142”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 656,003 mii lei (inclusiv TVA)  
           
              din care (C+M)                 - 585,538 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                           (1 euro = 4,409)                            
 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J2, situat pe Bld. Carol, nr. 140”.  
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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  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc J2, situat în 
Bld. Carol, nr. 140”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 660,995 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 588,852 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J3, situat pe Bld. Carol, nr. 138”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc J3, situat în 
Bld. Carol, nr. 138”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 606,996 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 538,73 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc J4, situat pe Bld. Carol, nr. 136”.  
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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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc J4, situat în 
Bld. Carol, nr. 136”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 575,196 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 515,258 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                  (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N5a, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N5a, situat în 
Bld. Calea Bucuresti”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 524,142 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 465,493 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N5b, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  
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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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N5b, situat în 
Bld. Calea Bucuresti”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 365,619 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 322,85 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N5c, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N5c, situat în 
Bld. Calea Bucuresti”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 485,236 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 429,743 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                             (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T5, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  
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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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T5, situat în 
Bld. Calea Bucuresti”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 1008,811 mii lei (inclusiv TVA)            
                                     
      din care (C+M)                 - 897,183 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”.  

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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N2, situat în 
Bld. Calea Bucuresti, nr. 129”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 418,743 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 368,203 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                 (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
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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69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc N3, situat pe Bld. Calea Bucuresti”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N3, situat în 
Bld. Calea Bucuresti”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 325,82 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 284,504 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,409) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R1, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R1, situat în 
Bld. Calea Bucuresti, nr. 66”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 1264,231 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 1154,792 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,394) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
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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71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R2, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R2, situat în 
Bld. Calea Bucuresti, nr. 68”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 1246,247 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 1138,082 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,394) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc R3, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R3, situat în 
Bld. Calea Bucuresti, nr. 70”, având următorii indicatori tehnico – economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 1294,23 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 1186,383 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                 (1 euro = 4,394) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
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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73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T11, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T11, situat în 
Bld. Calea Bucuresti, nr. 149”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 1340,216 mii lei (inclusiv TVA)            
                                   
      din care (C+M)                 - 1222,545 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                                  (1 euro = 4,394) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economica 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bloc T12, situat pe Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”.  

 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 Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T12, situat în 
Bld. Calea Bucuresti, nr. 155”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 

1.Valoarea totală a investiţiei      - 730,027 mii lei (inclusiv TVA)            
                                    
      din care (C+M)                 - 663,493 mii  lei (inclusiv TVA)                           
                                                               (1 euro = 4,394) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 5 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
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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75. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de prestare servicii 
nr.4/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Geotop 2001 S.R.L. Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate 
imobiliar–edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind 
constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea  contractului de prestare servicii nr.4/2005 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Geotop 2001 S.R.L. 
Bucureşti, având ca obiect „Cadastru de specialitate imobiliar – edilitar şi 
realizarea sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane 
în municipiul Craiova”, după cum urmează:  

  Articolul 2, punctul 2.1 se completează cu un nou alineat (2), care va avea 
următorul conţinut:  

 "Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii: 
 - măsurarea tarlalelor pe contur fără parcelare; 
 - calculul rezervei de teren rămas la dispoziţia comisiei locale de fond 

funciar; 
 - identificarea şi măsurarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat 

al municipiului Craiova." 
  b)   Articolul 2, punctul 2.2 se completează cu un nou alineat (2), care va 

avea   următorul conţinut: 
 "Preţul convenit pentru serviciile prestate conform punctului 2.1, alineat (2), 

este de 15lei/ha (cu T.V.A.)" 
 c) Articolul 3, punctul 3.1 se completează cu un nou alineat (2), care va avea 

următorul conţinut: 
 "Termenul final de execuţie pentru serviciile prestate conform articolul 2, 

punctul 2.1, alineat (2) este 02 decembrie 2013". 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 

de modificare a Contractului de prestare servicii nr.4/2005 privind “Cadastru 
de specialitate imobiliar-edilitar şi realizarea sistemului informaţional privind 
constituirea băncii de date urbane în municipiul Craiova”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registrul Agricol şi S.C. Geotop 2001 
S.R.L. Bucureşti 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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76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la „Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în municipiul Craiova, bd. 
Ştirbei Vodă, nr.34, 104, 104 A. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la Modernizare Complex Sportiv 

Craiova,  în zona B-dul Ştirbei Vodă  din municipiul Craiova, 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 1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 

77. Proiect de hotărâre privind  preluarea imobilului 739 Craiova, din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă preluarea imobilului 739 Craiova, compus din suprafaţă construită 

totală de 5680 mp. şi teren intravilan în suprafaţă de 68288 mp.din acte şi 
67511 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, 
înscris în Cartea Funciară nr.214726, cu număr cadastral 214726, din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în vederea construirii de locuinţe.   

Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să pună la dispoziţia 
Ministerului Apărării Naţionale, în vederea cumpărării, un număr maxim de 
250 unităţi locative edificate pe amplasamentul prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Predarea - primirea imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, se 
face pe baza de proces-verbal, în termen de 60 de zile de la adoptarea 
Hotărârii de Guvern. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.484/2011. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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78. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Ministerul 
Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  
a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Electroputere, nr.23(fost 21bis); 

 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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Ministerul 

Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj,  a 
unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 2277 mp., situat în str.Electroputere, nr.23(fost 21bis), identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
intabulării în Cartea Funciară a Bazei Turistice Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ministerul Tineretului şi 
Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

79. Întrebări şi interpelări.  
 Dl. Ştefârţă: 
 Văd că se pune preţ şi am pus preţ şi în această şedinţă, pe responsabilitatea pe 
care ar trebui s-o aibă un constructor faţă de lucrarea de refacere, reabilitare a 
suprafeţei carosabile. Eu zic că mergem foarte departe cu acest respect pentru că este 
cazul străzii Pelendava. Acum trei săptămâni am semnalat la telefonul cetăţeanului că 
un capac de la un canal era deplasat şi riscau să cadă maşinile în canalul respectiv. 
Semnalarea am făcut-o dimineaţă. Spre seară primesc un telefon din partea 
RAADPFL că respectivul drum nu le aparţine, este încă în garanţie şi că nu au  voie 
să se atingă de acel capac de canal să-l pună peste canal,  dar că vor lua măsura de a-l 
semnaliza că nu este pus acel capac de canal. Vreau să vă spun că astăzi la ora 
aceasta, în continuare canalul respectiv nu are capac şi este semnalizat cu un steguleţ. 
Atâta respect să ai faţă de capacul unui canal care este în garanţia altui constructor, 
încât să nu-l iei frumuşel şi să-l pui deasupra, mai rar. Ducem prea departe acest 
respect. În timpul acesta noroc că nu a căzut niciun cetăţean în respectivul canal.  
 De multă vreme încerc să atrag atenţia asupra calităţii drumurilor pietruite din 
cart. Făcăi. Discuţiile le-am avut cu dl. administrator şi dânsul mi-a zis că să mă 
adresez RAADPFL. RAADPFL mi-a zis că trebuie să fac o cerere pe care s-o 
semneze mai mulţi cetăţeni. Am mers pe străzi, am adunat semnături, am depus 
cererea. Mi s-a spus că trebuie să aştept să se aprobe. Aflu că s-a aprobat. Nu se dă 
curs acestei cereri până când nu se va da ordin de începere a lucrărilor. Vă rog 
frumos, cineva să dea ordinul de începere a lucrărilor pentru că situaţia este sub orice 
critică, oamenii s-au deplasat la faţa locului, mi s-a confirmat că cele relatate de mine 
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sunt conforme cu realitatea. Deja nu mai putem. Vă rog frumos, luaţi deciziile 
corecte în situaţia asta. 
 Dl. Pană: 
 În primul rând asta era prima interpelare asăzi, ştiam că este ziua dvs. şi 
vroiam să vă urez la mulţi ani. D-na primar mi-a luat-o înainte.  
 Venind vorba tot de zile, pe 1 octombrie  este Ziua Internaţională a 
pensionarilor şi cu această ocazie din cadrul consiliului local, cel puţin în numele 
meu şi al colegului meu, Cilibiu, transmitem sănătate  tuturor pensionarilor. Nu ne 
aducem aminte de ei doar în campaniile electorale, ci şi cu această ocazie şi ar fi un 
gest frumos dacă  am transmite şi o telegramă de felicitare către pensionarii din 
municipiul Craiova. 
 A doua problemă pe care vreau s-o ridic. În urmă cu 10 zile a avut loc pe 
stadionul Ion Oblemenco un eveniment extraordinar. Felicit cu această ocazie pe cei 
care au avut această iniţiativă. Era vorba despre festivalul pelendava şi acel spectacol 
a fost un spectacol extraordinar nu numai ca realizare, dar am rămas surprins şi nu 
ştiu dacă el a fost transmis la vreun post local de televiziune. Ştiu că au fost camere 
de luat vederi suficiente şi dacă n-a fost transmis şi a fost înregistrat, ar fi bine să fie 
popularizat pentru că eu aş propune tuturor să se uite la mesajul care se transmite sau 
s-a transmis cu acest spectacol. El prezintă probleme arzătoare, ar fi bine dacă ar 
ajunge la nivel de prim ministru, miniştri ş.a.m.d.  Este educativ pentru toată lumea şi 
dacă s-ar putea da şi în şcoli, iarăşi  ar fi foarte bine. O realizare deosebită, am 
urmărit-o chiar dacă în acelaşi timp se televiza şi un meci de fotbal în care erau 
competitoare cele două echipe ale Craiovei. Am preferat să merg acolo şi n-am făcut 
un lucru rău. Felicit încă o dată şi sper să se mai facă asemenea spectacole. 
  Tot vorbim de siguranţa cetăţeanului. Se dezbate foarte mult, dar pe alte teme. 
Eu aş pune problema dacă şi trebuie să avem în atenţie faptul că oricând, şi nu vreau 
să fac o dezbatere acum, dar ar fi bine să se facă o dezbatere despre modul în care 
acţionează instituţiile noastre în cadrul unui cutremur. Trebuie să ne punem această 
problemă, Craiova, mai ales centrul şi alte zone, au suferit şi ne amintim foarte bine 
ce a fost în 1977, ce a fost în 1984 şi ar fi bine să nu ne amintim doar atunci când 
vine cutremurul şi să ne găsească pregătiţi. Au fost câteva dezbateri pe care eu le-am 
văzut la televizor şi pe această temă. Poate că altă dată o să vin cu propuneri concrete 
şi tot vorbind de siguranţa cetăţeanului, este vorba şi de inundaţii, şi Craiova în 
anumite zone poate să fie inundată. Trebuie să fim foarte atenţi şi să acordăm atenţie 
deosebită  modului în care celelalte instituţii pot să facă faţă unor asemenea 
probleme. 
 Dl. Cilibiu: 
 Vă spun şi eu la mulţi ani, dar înainte de toate vreau să apreciez pregătirile 
pentru sezonul rece. Astăzi n-am luat cuvântul la punctul respectiv, sper şi mă aştept 
ca noi, cu toţii, şi consiliul şi administraţia locală, să fim pregătiţi iar în orice situaţie 
să intervenim cu forţele pe care le avem. Înainte de a interveni pentru sezonul rece, 
cred că este nevoie să intervenim de urgenţă pe bvd. Dacia intersecţie cu str. 1 
Decembrie 1918. Este a treia sau a patra oară când fac o sesizare, sunt în sală cetăţeni 
din acea zonă, în ultimele două săptămâni au avut loc trei accidente rutiere, au fost 
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răniţi chiar pe trecerea de pietoni. Insist pentru comisia de sistematizare a circulaţiei 
să ia în calcul montarea unui semafor cu acţiune manuală. Mare atenţie că acolo se 
circulă cu foarte mare viteză, oamenii n-au pe unde să traverseze de la şcoală, până la 
urmă trebuie un semafor care este tocmai la intersecţia cu Brazda lui Novac sau jos, 
în Valea Gangului. 
 Încercând să studiez punctele de pe ordinea de zi atât cât mi-a permis timpul, 
am vrut să merg în cronologia site-ului primăriei şi  să văd câteva hotărâri ale 
consiliului local care s-au adoptat în legislaturile anterioare.  N-am încercat în fiecare 
an, dar o hotărâre să zic din anul 1999 sau 2001  la care se făcea referire într-unul din 
punctele de pe ordinea de zi efectiv n-am putut să le vizualizez nici de pe site, nici de 
pe  internet. Aş vrea să se lucreze, cine are în competenţă acest site al primăriei, să se 
lucreze astfel încât să fie uzual, iar tot ce s-a hotărât în trecut să putem  accesa fără 
probleme.  
 Aş mai ruga  administraţia să ne spună în ce stadiu este şcoala Obedeanu.  
Permanent, şi la audienţe şi pe stradă mă întreabă cetăţenii despre această şcoală. 
 Mulţumesc administraţiei locale pentru că a dat curs   multor solicitări pe care 
le-am făcut în trecut şi sunt convins că şi pe viitor se vor rezolva. 
 Dl. Toader: 
 Ridic o problemă pe care am mai pus-o acum câteva luni. Este vorba de 
integrarea Termo SRL în Complexul Energetic, din două motive. În primul rând 
pentru că a trecut un termen, era anunţată luna august, şi pentru că făcând o deplasare 
de serviciu la Complexul Energetic Târgu Jiu dintr-o sursă autorizată, am văzut că 
sunt intenţii de divizare a Complexului Energetic Oltenia nicidecum de lărgire. Deci  
să fie o preocupare în acest sens. Termo SRL este o societate acum, nu mai este 
regie, dar asigură căldura şi apa caldă în oraş şi trebuie să ne intereseze regimul 
juridic şi stabilitatea acestei societăţi. Şi dacă se ştie care este stadiul negocierilor 
pentru intrarea în Complexul Energetic.  
 A doua problemă – am observat la Dacia Piteşti că s-a rezolvat problema 
accesului la autostradă. A fost un deziderat al grupului Renault să aibă acces la 
autostradă şi s-a făcut pe urmă cu statut de autostradă de la uzină până la centura 
Piteştiului. Ştiu că şi Fordul a avut astfel de solicitări, este drept că ţin mai mult de 
consiliul judeţean, dar  măcar cât ţine de oraş cred că trebuie făcut mai mult ca să fie 
mai uşor şi mai corespunzător asfaltul de la şi până la Ford. 
 D-na Primar: 
 O să încep în sens invers. Integrarea Termoficării în Complexul Energetic 
Oltenia ar fi trebuit să aibă loc undeva în luna iulie a acestui an. Din păcate, au fost 
foarte multe contestaţii din partea Fondului Proprietatea şi asta a întârziat preluarea. 
Am avut o discuţie acum vreo două săptămâni cu dl. Ciurel care mi-a spus că şi din 
punctul lor de vedere este imperativ necesar să fie preluată cât mai repede 
Termoficarea pentru că în felul acesta nu mai apar nici ei cu debite foarte mari. În 
negocierea care va avea loc cu FMI asta îi va ajuta foarte mult pentru că principalele 
debite către Complexul Energetic, ştiţi foarte bine, sunt ale Termoficării din Craiova. 
Ei au tot interesul să preia mai repede Termoficarea, discuţiile din păcate s-au blocat 
în momentul în care  a trebuit să se răspundă la tot felul de contestaţii făcute inclusiv 
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la Consiliul Concurenţei şi alte organisme şi au fost şi nişte termene care trebuiau 
respectate. 
 În ceea ce priveşte accesul Ford către autostradă, către centură, că noi n-avem 
autostradă, când o să fie, să sperăm că la sfârşitul anului va fi stabilit concesionarul 
autostrăzii Craiova-Piteşti şi atunci vom putea discuta şi despre aceste lucruri, dar 
săptămâna trecută m-am întâlnit cu reprezentanţii de la Ford care mi-au spus că sunt 
foarte mulţumiţi pentru că a început să se lucreze la aceste racordări, deci din punctul 
lor de vedere situaţia este foarte bună. 
 Dl. Cilibiu – bvd. Dacia intersecţie cu 1 Decembrie 1918.  Nu mai vreau să 
revin la funcţionarii primăriei şi să le mai spun de o sută de ori că toate interpelările 
consilierilor  trebuiesc rezolvate cu celeritate. Băgaţi-le în comisia pentru 
sistematizare, săptămâna viitoare să discutăm acest lucru ca să rezolvăm o dată 
această situaţie şi mai am o rugăminte la directori. Văd că nici acum în şedinţa de 
consiliu, nu sunt toţi directorii aici. Nu mai vreau să aud o singură dată că sunt 
directori de regii subordonate primăriei care  nu se prezintă la şedinţele cu consilierii. 
V-am  rugat până acum de trei ori cel puţin. Dacă mai aud că există un singur 
director care nu se prezintă atunci când sunt şedinţele cu consilierii sau nu trimite pe 
cineva cu mandat ca să-l reprezinte, vă spun că plecaţi acasă. Este inadmisibil ca un 
singur director să fie prezent la şedinţele cu consilierii săptămâna asta. Trimiteţi 
măcar uin adjunct, trimiteţi pe cineva din partea dvs. care poate să dea nişte relaţii 
consilierilor. Este inadmisibil ceea ce faceţi. 
 Site-ul primăriei, după cum ştiţi şi dvs., am încercat să-l facem cu forţe proprii. 
Atât putem. La imagine  acum doi ani erau 18 angajaţi, acum mai sunt 3.  Acestea 
sunt forţele noastre. Ne descurcăm cum putem, probabil că până la urmă o să 
ajungem tot la o firmă din afară, am  încercat să evităm să mai luăm o firmă din afară 
care să se ocupe de site-ul primăriei, dar probabil că vom fi obligaţi, dacă solicitaţi de 
fiecare dată, ca să aveţi toate datele pe site. Puteţi să le cereţi şi de la noi, de la  
funcţionarii primăriei şi le veţi primi cu celeritate. 
 Şcoala Obedeanu  - nu este luată până acum niciun fel de decizie, suntem încă 
în discuţii, am discutat şi cu consilierii din majoritate, vrem să găsim o soluţie ca ea 
să rămână în patrimoniul nostru şi să reuşim cumva să  cumpărăm clădirea pentru 
Elena Cuza sau să stabilim o chirie să o plătim. În orice caz, chiria este foarte mare 
de plătit pentru localul de la Elena Cuza, cred că ajunge undeva la 30 mii euro, deci 
este exorbitantă de plătit pentru municipiul nostru. Căutăm o soluţie ca să fie cea mai 
bună.  În orice caz vreau să vă spun că anul acesta nu s-a putut forma clasa I. Nu mai 
există copii. Deci ea nu va mai putea să aibă destinaţia de şcoală pe viitor în ceea ce 
priveşte sistemul public. Clasele 0 şi 1 nu s-au putut forma anul acesta din cauza 
lipsei copiilor. Chiria este de 2 miliarde. Încă suntem în discuţii să vedem ce soluţie 
găsim, dar situaţia nu pare una foarte roză la ora actuală.  
 Festivalul Antic Pelendava – vă mulţumim foarte mult pentru felicitări, a fost 
cadoul nostru înainte de începerea anului şcolar şi, desigur, se înscrie în seria de 
manifestări pe care trebuie să le organizăm pentru competiţia „Capitală culturală 
europeană”. S-a difuzat la TVR şi la GTV, cel puţin astea sunt cele două posturi unde 
am văzut deja. Au participat 7000 de oameni, ceea ce este extraordinar.  
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 În ceea ce priveşte  clădirile în caz de cutremur, vreau să vă spun că ISU a  
făcut un control care s-a finalizat în urmă cu două săptămâni, la primărie şi la toate 
instituţiile din subordinea primăriei şi va trebui să luăm şi noi nişte măsuri. În ceea ce 
priveşte situaţia clădirilor din Craiova, cel mai problematic rămâne în continuare 
centrul vechi dar eu sper că se poate ajunge la un acord cu proprietarii. De altfel, eu 
am avut o discuţie cu ei duminica trecută. Au fost reprezentanţii proprietarilor, 
practic un reprezentant de familie dintre cei care  deţin proprietăţi în centrul vechi. 
Au fost de acord să le consolideze şi să le reabiliteze pe banii lor,  pentru că altfel 
vom fi noi obligaţi să le reabilităm, dar banii trebuie să-i dea până la recepţia lucrării 
adică tot în decurs de un an de zile şi dacă nu vor efectua aceste plăţi, atunci ne vom 
îndrepta împotriva lor prin executare silită.  Dar ei au înţeles că este o mină de aur 
până la urmă ceea ce se întâmplă, având în vedere că acum se reabilitează toată zona 
centrală şi o vor face pe banii lor. Un singur caz   avem, o doamnă care a solicitat 
sprijinul primăriei, urmând să plătească până la recepţia lucrărilor.  
 Drumurile pietruite din Făcăi. Vreau să-i spun d-lui Ştefârţă că  s-a dat ordin 
de începerea lucrărilor. Eu sper din toată inima să fie în stare RAADPFL să poată să 
lucreze câţiva ani. I-au fost alocaţi bani anul acesta pentru pietruire, pentru că au un 
singur utilaj şi atunci va trebui să găsim o variantă ca poate la rectificarea bugetară 
pe investiţii să-i dotăm, să poată să lucreze şi să cheltuiască banii, că faţă de alţi ani 
când nu erau bani, acum sunt bani şi nu sunt în stare să-i cheltuiască. Oricum 
lucrările trebuie să fie executate cu mai mare atenţie pentru că, din ce am observat 
prin cartiere, mergând pe jos şi discutând cu oamenii, s-a tot pus piatră peste piatră, 
astfel încât s-a încărcat foarte mult strada, ajungând la un nivel foarte sus faţă de case 
şi acum, la orice ploaie sunt inundate curţile oamenilor. Deci va trebui găsită şi 
maniera de a lua pietrişul sau pământul cu care a fost încărcată strada ca să ajungă la 
soluţia optimă. În ceea ce priveşte capacul de canal, vă va răspunde dl. Nedelescu.  
 Dl. Nedelescu: 
 În ceea ce priveşte capacele în municipiul Craiova, avem mari probleme şi eu 
ştiu cât mă aleargă d-na primar şi sâmbăta şi duminica la inspecţiile pe care le-a făcut 
prin cartiere, mi-a dat telefon din mai multe zone pentru completarea capacelor. 
Vreau să vă spun să ştiţi şi dvs., pe lângă faptul că se fură capace, avem o problemă 
cu capacele de la Romtelecom care acţionează foarte greu. Au filială la Timişoara, 
foarte greu îi găsim, este o întreagă nebunie cu capacele de la Romtelecom. Foarte 
greu acţionează şi cei care au capacele de la Gaze, dar asta nu ne împiedică să stăm 
toată ziua după ei şi să rezolvăm problemele cât mai repede. Compania de Apă are 
cele mai mari probleme. Vreau să vă spun că lunar Compania de Apă cheltuie în jur 
de 500 milioane în bani vechi pentru completarea capacelor de canal, capace care 
sunt furate de cetăţeni ai municipiului Craiova şi nu  mai spun mai mult.  
 Referitor la Pelendava, are dreptate dl. consilier. Noi am sesizat problema, 
Pelendava este făcută pe fonduri europene, ştiţi foarte clar  şi la discuţiile pe care d-
na primar le-a avut, acolo unde facem străzi noi, introducem capace  de plastic ca să 
nu mai poată fi furate. Acolo este vorba despre un capac  de canal din plastic care s-a 
spart.  A trebuit să anunţăm firma de la Bucureşti, facem diligenţe mai multe, abia 
astăzi au venit la Craiova şi au ajuns la concluzia că ne vor comunica şi nouă datorită 



sed ord. 26.09.2013                                                                                       75                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

traficului, sau din ce cauză s-a spart acel capac de canal şi astăzi după amiază 
înlocuieşte pe cel care era cu probleme, plus încă un alt capac. Deci două se 
înlocuiesc astăzi după amiază. Este o situaţie foarte foarte grea cu aceste capace , vă 
spun că apar peste noapte. Seara le avem complete, dimineaţa completăm capace 
lipsă. Cei de la Compania de Apă nu pot să mai facă faţă tăind la capace să montăm 
în permanenţă. 
 D-na Primar: 
 Ideea este că dacă sunt din fontă se fură, dacă sunt din plastic se sparg şi ne 
învârtim în jurul cozii.   
 Dl. Preşedinte: 
 Un singur lucru vă rog să.-mi permiteţi să mai completez.  Ar fi mai degrabă o 
sugestie către executiv. Ideea mi-a dat-o dl. Cotescu când a enunţat acea sumă 
colosală pe care o plătim chirie  şi sugestia mea ar fi dacă mitropolia aplică acest 
tratament mercantil, poate şi noi la rândul nostru ar trebui să procedăm ca atare, 
pentru că, nu uitaţi, chiar în şedinţa de astăzi noi oferim cu titlu gratuit un teren 
mitropoliei. Atunci, poate în viitor  ar trebui şi noi să răspundem la tratament la fel 
cum suntem trataţi.                                                                              
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 26.09.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
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