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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi motivat: d-na Gheorghiţă, dl. 
Pană, d-ra Predescu.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesul verbal al şedinţei ordinare din 28.02.2013 şi 
hotărârile adoptate cu această ocazie în număr de 45 pentru care este exercitat dreptul 
prefectului cu privire la controlul de tutelă. Deci vă supun aprobării procesul-verbal 
şi raportul cu privire la legalitatea celor 45 de hotărâri adoptate. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Radu Marin Traian pentru a prelua conducerea 
şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 2297/22.03.2013, 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 28.03.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 
    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

credite interne şi externe, pe anul 2013. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2013. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Seviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2013. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2013. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2013. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2013. 

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

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

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2013. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe  anul 2013. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Filarmonica „Oltenia” Craiova, pe anul 2013. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013. 

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pe anul 2013. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2013. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2013. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini” Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare, a caietului de obiective în vederea organizării concursului de 
proiecte de management la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, 
precum şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, 
începând cu data de 01.09.2013. 

34. 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 aprilie 
2013. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 
pentru anul 2013 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele 
asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în 
Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 
94,62 ha islaz comunal. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a trei locuinţe destinate 
familiilor evacuate din imobile naţionalizate situate în municipiul Craiova, str. 
Traian Demetrescu, nr.4, str. Constantin Lecca nr.30 şi str. Calea Unirii, nr.65. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
locuinţei construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii fără 
licitaţie publică, către Partidul Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia 
Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul 
Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter. 

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Partidul Social Democrat, Organizaţia Municipală Craiova, a 
spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în 
str.Mihail Kogălniceanu, nr.12. 
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41. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a municipiului 
Craiova, în prorietatea publică a municipiului Craiova a unor locuinţe. 

42. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului 
Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor R2, R4, R6, R8, R10, 
R12, R14, R16 situate în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str. Potelu. 

43. Proiect de hotărâre privind 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, prin includerea 
tuturor locuinţelor repartizate cu această destinaţie, în perioada 2006-2013. 

44. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unui spaţiu (cantină) aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Brestei, nr.10, aflat în administrarea Colegiului Naţional Economic 
„Gheorghe Chiţu”. 

45. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele din municipiul Craiova.  

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin negociere directă, către 
S.C. Enriar Impex S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în cartierul 1 Mai, str. Nicolae Ionescu Siseşti, 
zona Pelendava. 

47. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 

48. 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. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui teren situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, zona Balta Craioviţa. 

50. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. 
Cardiomed S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A. 

51. Proiect de hotărâre privind vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în bld. Decebal, nr.2, respectiv str.Calea 
Bucureşti, nr.26. 

52. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Modexim S.A., a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota şi 
str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/11.06.2007, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei pentru spaţiile cu destinaţia 
de cabinete medicale. 

55. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova. 
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56. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 
executarea serviciului public de transport local în regim de închiriere. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de taxi în 
municipiul Craiova. 

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

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă potabilă şi reţele de canalizare ape 
pluviale pe zona delimitată de străzile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 
Gherghina şi Brezei”, din municipiul Craiova. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare pluvială Cartier 
Veterani”, din municipiul Craiova. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirea de denumiri unor străzi din 
municipiul Craiova, zona Bariera Vîlcii – Şimnicu de Jos şi zona Romaneşti. 

64. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de prestări servicii 
nr.4/28.09.2005 incheiat intre municipiul Craiova si S.C. GEOTOP 2001 
S.R.L. privind lucrarea „Cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi realizarea 
sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane, în 
municipiul Craiova”. 

65. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin negociere 
directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
pe care s-au edificat construcţii prin credit ipotecar de către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.270/2010 referitoare la aprobarea modelului  
contractului de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale. 

67. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.310/2012 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii 
provizorii, cu destinaţia de garaje. 

68. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.311/2012 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 
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69. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea prin negociere 
directă a terenurilor  aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind 
construirea unor locuinţe colective, cu regim de înălţime max. P+5, în 
municipiul Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.2. 

71. Întrebări şi interpelări. 
 

     Aţi luat la cunoştinţă din presă ordinea de zi. faţă de ordinea de zi, înainte de a v-o 
supune la vot, propun trecerea punctului 49 la poziţia nr. 1 şi decalarea celorlalte 
puncte cu câte o poziţie. De asemenea au fost retrase proiectele de pe poziţiile 22, 26, 
54, 57.  Supun la vot ordinea de zi, în forma propusă acum. Cine este pentru? Votat 
cu unanimitate de voturi.  
  
                                                                                                                      
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui teren situat în 

municipiul Craiova, str.Calea Severinului, zona Balta Craioviţa. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2013. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din 

credite interne şi externe, pe anul 2013. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2013. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Seviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2013. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2013. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

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

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2013. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

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

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2013. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013. 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2013. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe  anul 2013. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Filarmonica „Oltenia” Craiova, pe anul 2013. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pe anul 2013. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2013. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2013. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini” Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare, a caietului de obiective în vederea organizării concursului de 
proiecte de management la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, 
precum şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, 
începând cu data de 01.09.2013. 
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33. 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 aprilie 
2013. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, 
pentru anul 2013 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele 
asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în 
Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 
94,62 ha islaz comunal. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a trei locuinţe destinate 
familiilor evacuate din imobile naţionalizate situate în municipiul Craiova, str. 
Traian Demetrescu, nr.4, str. Constantin Lecca nr.30 şi str. Calea Unirii, nr.65. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
locuinţei construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii fără 
licitaţie publică, către Partidul Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia 
Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul 
Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter. 

39. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, către Partidul Social Democrat, Organizaţia Municipală Craiova, a 
spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în 
str.Mihail Kogălniceanu, nr.12. 

40. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a municipiului 
Craiova, în prorietatea publică a municipiului Craiova a unor locuinţe. 

41. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului 
Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor R2, R4, R6, R8, R10, 
R12, R14, R16 situate în municipiul Craiova, cartier Romanescu, str. Potelu. 

42. Proiect de hotărâre privind 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, prin includerea 
tuturor locuinţelor repartizate cu această destinaţie, în perioada 2006-2013. 

43. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unui spaţiu (cantină) aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Brestei, nr.10, aflat în administrarea Colegiului Naţional Economic 
„Gheorghe Chiţu”. 

44. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele din municipiul Craiova.  

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin negociere directă, către 
S.C. Enriar Impex S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al 
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municipiului Craiova, situat în cartierul 1 Mai, str. Nicolae Ionescu Siseşti, 
zona Pelendava. 

46. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional. 

47. 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. 

48. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. 
Cardiomed S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A. 

49. Proiect de hotărâre privind vânzarea a două terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, situate în bld. Decebal, nr.2, respectiv str.Calea 
Bucureşti, nr.26. 

50. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
Modexim S.A., a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota şi 
str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/11.06.2007, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14. 

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

53. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 
executarea serviciului public de transport local în regim de închiriere. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de taxi în 
municipiul Craiova. 

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

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă potabilă şi reţele de canalizare ape 
pluviale pe zona delimitată de străzile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 
Gherghina şi Brezei”, din municipiul Craiova. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare pluvială Cartier 
Veterani”, din municipiul Craiova. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirea de denumiri unor străzi din 
municipiul Craiova, zona Bariera Vîlcii – Şimnicu de Jos şi zona Romaneşti. 

60. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de prestări servicii 
nr.4/28.09.2005 incheiat intre municipiul Craiova si S.C. GEOTOP 2001 
S.R.L. privind lucrarea „Cadastru de specialitate imobiliar edilitar şi realizarea 
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sistemului informaţional privind constituirea băncii de date urbane, în 
municipiul Craiova”. 

61. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin negociere 
directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
pe care s-au edificat construcţii prin credit ipotecar de către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.270/2010 referitoare la aprobarea modelului  
contractului de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale. 

63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.310/2012 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii 
provizorii, cu destinaţia de garaje. 

64. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.311/2012 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

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

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind 
construirea unor locuinţe colective, cu regim de înălţime max. P+5, în 
municipiul Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.2. 

67. Întrebări şi interpelări. 
 

                                                                                               
                                                                  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui teren situat în 

municipiul Craiova, str.Calea Severinului, zona Balta Craioviţa. 
     D-na Secretar: 
     Supunem aprobării dvs. proiectul în forma modificată, cel pe care l-am examinat 
în comisia juridică şi de buget şi pe care astăzi de dimineaţă vi l-am prezentat dvs. şi 
pe care îl aveţi multiplicat. Dacă  este nevoie prezint modificările. Pe de o parte 
avem în vedere completarea motivaţiei actului de autoritate în sensul că s-a adăugat 
şi raportul Direcţiei de Contencios prin care se face precizarea procedurii legate de 
insolvenţa societăţii care figurează înscrisă în cartea funciară cât şi procedura care 
uremază a fi derulată în vederea derulării acestei achiziţionări. Totodată am avut în 
vedere modalitatea legală în sensul că am inclus în temeiul legal al hotărârii 
prevederile Codului Civil cu privire la actul de vânzare cumpărare şi cartea funciară, 
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Legea 85/2006 cu privire la procedura de insolvenţă, legea 350/2001 legată de  
documentaţiile de Urbanism şi de Amenajarea Teritoriului întrucât acestea sunt 
pregătitoare sau ulterioare achiziţiei şi Legea 7/1996 referitoare la publicitatea 
imobiliară. Faţă de aceste documente proiectul de hotărâre va suna în felul următor. 
La art. 1 vom completa cu locul situării terenului pentru că va figura poziţionarea în 
Calea Severinului nr. 9A Balta Craioviţa care face parte din terenul în suprafaţă 
totală, rămâne înscirs în cartea funciară potrivit extrasului de carte funciară şi le-am 
niminalizat, proprietar S.C. Cetatea Banilor SA în vederea realizării unui drum 
public identificat conform anexei. Deci am nominalizat şi titularul înscris potrivit 
certificatului şi extrasului de carte funciară. Articolul 2 este un articol nou pe care l-a 
propus comisia juridică şi care are în vedere următoarele elemente: obligă 
înstrăinătorul să procedeze la dezmembrarea terenului, să suporte cheltuielile de 
întocmire a documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru terenul 
identificat la art. 1 din prezenta hotărâre precum şi de autentificare a actului. 
Articolele 2 şi 3 din proiectul iniţial le-am comasat într-un articol 3 potrivit căruia 
preţul de achiziţie al terenului se stabileşte pe baza raportului de evaluare  care va fi 
supus aprobării consiliului local, deci am eliminat procedura ulterioară de negociere 
printr-o comisie separată. Rămân celelalte prevederi legate de împuternicirea 
primarului pentru a reprezenta autoritatea la autentificare şi respectiv la înscrierea în 
Cartea Funciară şi cea de executare. Aceasta este forma finală pe care am propus-o 
pentru proiectul de hotărâre. 
     Dl. Daşoveanu: 
     Punctul de vedere al consilierilor PDL este că această iniţiativă este o iniţiativă 
benefică pentru municipiul Craiova şi trebuie susţinută pentru că este în primul rând, 
clar în interesul cetăţenilor Craiovei. Avem câteva mici probleme în ceea ce priveşte 
forma şi mai puţin fondul acestei hotărâri şi aş propune să vă citesc eu propunerile 
noastre pentru două articole şi d-na secretar  să ne dea răspunsurile din punct de 
vedere juridic, dacă şi d-na primar este de acord. Propunerea noastră era dacă se 
poate schimba art. 1 în următoarea formă: "Se aprobă începerea procedurii de 
achiziţionare a unei suprafeţe de teren, parte din terenul respectiv situat în Craiova, 
în vederea realizării unui drum public care să facă legătura între bvd. Tineretului şi 
str. Râului." Art. 2: "Suprafaţa de teren achiziţionată se va identifica ca urmare a 
elaborării studiului de fezabilitate". De ce ne-am gândit să facem aceste modificări? 
Am pornit de la premiza că poate cele 3 ha  nu sunt suficiente şi că poate va trebui la 
sfârşit, pentru realizarea acestei iniţiative lăudabile să trebuiască să cumpărăm o 
suprafaţă mai mare. 
     D-na Secretar: 
     Am să vă rog. Cu privire la primul articol, am văzut că se aprobă începerea 
procedurii. Nu este o formulare foarte bună, de fapt, că nu este foarte bună, nu are în 
vedere obiectul de care vorbim. Începerea unei proceduri de achiziţie pe 
formularistica prevăzută de legea în vigoare, are în vedere  Ordonanţa 34 pentru cele 
care au ca obiect bunurile publice. Noi suntem pe terenul dreptului comun, deci pe 
drepturi private, într-o achiziţie care înseamnă de fapt o vânzare cumpărare care se 
practică între autorităţi sau persoane juridice şi fizice, potrivit prevederilor Codului 
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Civil. Ca atare,  se aprobă achiziţionarea, cumpărarea, este o practică a actului de 
autoritate pentru că  noi procedură nu declanşăm decât pe Ordonanţa 34 şi atunci nu 
putem introduce în temeiul de drept Ordonanţa 34.  Este însă acelaşi lucru. Singura 
completare pe care, eventual, am putea să o facem  este realizarea unui drum public 
care să facă legătura, practic aţi identificat mai mult obiectul faţă de ceea ce am spus 
în raport. În măsura în care apreciaţi să mai scriem şi pentru ce anume, este în 
raportul Direcţiei de patrimoniu. Este singurul element care ar putea fi preluat de 
această dată. Pentru articolul 2 cu SF-ul, nu este un articol pe care să-l avem în 
vedere de această dată pentru că achiziţia are  în vedere decât acel acord de voinţă 
realizat între părţi  cu privire la preluarea terenului. Noi am zis la un moment dat, 
dacă aţi văzut, potrivit art. 2 că se va întocmi o documentaţie cu privire la 
amplasamentul de la art. 1.  Aceasta are în vedere determinarea prin certificatul de 
urbanism cu planul de situaţie şi documentaţia de urbanism  a tot ceea ce înseamnă 
amplasamentul, planul de situaţie incluzând şi o ridicare topo. SF-ul are cu totul alte 
elemente, nu are legătură cu aşa ceva, iar viitoarea documentaţie, PUZ-ul de care se 
vorbea în comisii, are în vedere viitoarea schimbare de destinaţie. Deci este 
acoperitor art. 2 cu privire la ceea ce dorim să facem, SF-ul neavând obiect la această 
dată faţă de achiziţia pe care dvs. vreţi s-o aprobaţi. 
      Dl. Cherciu: 
     Esenţa propunerii d-lui Daşoveanu, sigur, poate este mai greu să  o transpunem în 
termeni juridici, era că grupul PDL ar fi de acord în principiu, dar cu achiziţionarea 
numai în urma unui studiu elaborat legat de oportunitate, studiu de  fezabilitate. 
Motivaţia este simplă: până la urmă tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dă 
impresia unei grabe nejustificate şi spun grabă atâta vreme cât acum două săptămâni 
când s-a discutat proiectul de buget în dezbatere publică, nici măcar nu era vorba 
despre această achiziţie care  a apărut practic, cu doar câteva zile înaintea şedinţei de 
astăzi. Ori încă o dată mie îmi dă impresia că este o hotărâre insuficient studiată. 
Acum însă, intrând în esenţa acestei hotărâri, vreau să vă supun dezbaterii trei 
lucruri. Primul dintre ele este, într-adevăr, legat de oportunitatea acestei achiziţionări. 
Motivaţia principală pe care am văzut-o în raportul de specialitate este devierea 
traficului greu între bvd. Râului, Tineretului, Severinului. În opinia mea soluţia 
ideală pentru municipiul Craiova este închiderea inelului deci centura de Nord legată 
cu Centura de Sud fapt care ar face ca tot traficul greu să fie deviat de la actualul 
nod, actuala intersecţie între drumul european şi centură, practic la Combinatul 
Chimic, ieşirea către Calafat. Asta este până la urmă soluţia de care Craiova are 
nevoie, motiv pentru care repet, oportunitatea invocată nu mi se pare 100% valabilă. 
     Al doilea aspect la care vreau să mă refer este fezabilitatea acestui proiect. 
Practic, dacă noi vom vota astăzi achiziţionarea, cumpărăm un teren despre care nu 
ştim nimic din punct de vedere geotehnic. Este adevărat, am citit în presă o afirmaţie 
că se poate construi un drum peste orice. Este adevărat, şi chinezii au construit peste 
mare, am putea şi noi, craiovenii, să construim peste mlaştină, însă în clipa de faţă eu 
nu am văzut niciun document, dacă el există m-aş bucura să-l văd, în care se arată 
costurile acestui drum bazate pe caracteristicile geotehnice ale terenului. Cumpărăm 
un teren fără să ştim cât va costa investiţia pe care ne-o propunem. 
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     Al treilea lucru la care vreau să mă refer, este modalitatea. Ştim cu toţii că există 
legea care permită autorităţilor publice locale să exproprieze terenurile de care are 
nevoie.  Nicăieri în această perioadă eu nu am văzut o argumentaţie de ce 
exproprierea nu ar fi bună vis a vis de cumpărare, încă o dată, o argumentaţie care să 
se bazeze pe un studiu. Pentru că vorbe putem spune, vorbele nu costă nimic. Putem 
spune că durează exproprierea, că este mai lungă, că este mai scurtă, că este mai 
scumpă, că este mai ieftină. pe ce se bazează? Noi luăm o hotărâre şi până la urmă 
orice manager de pe lumea asta când ia o hotărâre  nu o ia aşa, cum simte el, ci face 
nişte studii prealabile. Discuţiile legate de modalitatea de expropriere că ar fi lungă, 
că ar însemna costuri mai mari pentru primărie, mie nu mi s-au părut nicăieri 
explicitate. 
     Mai este aici o explicaţie pe care am văzut-o vehiculată în presă, legată de faptul  
că în felul acesta, costul terenului cumpărând de la această societate  comercială ar fi 
mai mic, pentru că oricum societatea este datoare cu 500 mii euro către bugetul local, 
şi spre surprinderea mea s-a făcut scăderea acestei datorii din valoarea totală şi 
rezultă că, vezi Doamne!, terenul este mai ieftin. Nicăieri pe lumea asta când cineva 
are să-ţi dea nişte bani, nu înseamnă că datoria respectivă face ca lucrurile pe care le 
achiziţionezi de la el să fie mai ieftine. Primăria este înscrisă la masa credală, 
bănuiesc, la insolvenţă, iar după insolvenţă să nu uităm că urmează falimentul dacă 
această societate nu va reuşi să depăşească etapa, faliment în care bunurile, inclusiv 
acest teren, vor fi scoase la executare  silită şi primăria va avea, evident, şi este  drept 
prioritar să-şi încaseze banii datoraţi, bani la care în continuare vă reamintesc, curg 
penalităţi de întârziere, este un nou an în care trebuie să plătească cheltuielile, 
impozitul pe teren pe 2013, deci datoria respectivă creşte. Acestea fiind zise, şi legat 
de faptul că înţeleg propunerea d-lui Daşoveanu de a precede achiziţia printr-un 
studiu temeinic, nu este însuşită, am rugămintea ca la vot, votul să fie cumva 
consemnat uninominal pentru a fi înregistrat în procesul-verbal al şedinţei cum a 
votat fiecare dintre consilieri. 
     D-na Primar: 
    Haideţi să discutăm înainte de toate de ce prin achiziţie publică şi nu prin 
expropriere.  Legea ne permite să dobândim prin achiziţie publică, este vorba de  
Noul Cod Civil, art. 863, lit. a. Din punct de vedere legal nu este niciun fel de 
problemă. Cheltuielile pentru procedura de expropriere sunt foarte mari şi cad în 
sarcina noastră.  Adică noi prin acest proiect de hotărâre îl obligăm pe înstrăinător să 
procedeze la dezmembrarea terenului, să suporte cheltuielile de întocmire a 
documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, autentificarea la notar şi, de 
asemenea, să facă PUZ-ul zonei, ceea ce sunt cheltuieli foarte mari pe care noi le 
scutim. În al doilea rând, dacă faci expropriere trebuie să-i dai preţul care este în 
grila notarului.  În grila notarului, o am aici, am luat-o astăzi de la un notariat, preţul 
zonei este de 110 euro/mp nu 50 sau mai puţin de 50 cât estimăm noi. Asta o să iasă 
din evaluarea pe care o va face un expert.  Este zona B acest teren, dovada este şi 
decizia de impunere de la Direcţia de Impozite şi Taxe unde se precizează foarte clar 
suprafaţa respectivă de teren Balta Craioviţei că aparţine de zona B, 52 ha de teren. 
Deci, din start, ieşim la jumătate de preţ prin achiziţie faţă de expropriere. Apoi, 
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exproprierea durează foarte mult. Să nu uităm că noi făceam exproprieri şi acum vreo 
două luni aici la pasajul subteran care a început când a început, a avut tot felul de 
studii înainte care au durat ani de zile şi exproprierile tot ani de zile au durat, abia am 
reuşit să le închidem în urmă cu vreo lună sau două deşi această investiţie, practic, 
dura de foarte mult timp. Nu există vreo posibilitate de a spune că este mai bine prin 
achiziţie decât prin expropriere, având în vedere argumentele pe care le-am dat. În 
ceea ce priveşte un alt drum, care spuneţi dvs. că ar trebui făcut. Acele drumuri se 
pot face pe fonduri naţionale, iar acest drum se va face pe fonduri europene. Noi vom 
cheltui 2% din contravaloarea drumului având în vedere că este în lista de priorităţi a 
Craiovei în perioada 2014 - 2020, deci ne va costa undeva în jur de maxim 200 mii 
euro. Eu zic că iarăşi nu este o afacere proastă. Dacă este oportun sau nu să-l 
cumpărăm, eu spun că toţi ne-am asumat în campanie electorală acest drum, şi fostul 
primar, şi dvs., ceilalţi consilieri, când aţi candidat. Drumul nu este inventat de mine, 
nu este inventat nici de Antonie Solomon care şi l-a asumat în campanie electorală, 
drumul este de pe vremea lui Ceauşescu, când se proiecta bine, zic eu, şi aşa au 
gândit să se facă această legătură între Râului şi Calea Severinului, bvd. Tineretului. 
În ceea ce priveşte suprafaţa de teren, dacă nu cumva este foarte mică, calculele pe 
care le-am făcut împreună cu specialiştii noştri, au fost că va avea fix aceeaşi lăţime 
ca bulevardul Râului, unde sunt două benzi pe o parte, două benzi pe o parte, în 
mijloc este canalul, zona verde ca lăţime decât am avea noi să construim orice alt 
drum. Şi din acest punct de vedere eu zic că sunt făcute bine calculele. În ceea ce 
priveşte studiul de fezabilitate sigur că va fi obligatoriu, dar după perioada în care 
vom achiziţiona acest teren.  
     Dl. Cherciu: 
     Mai am o întrebare, pentru că d-na primar ne-a arătat un act şi anume decizie de 
impunere de la Direcţia de Impozite şi Taxe, fiind o societate comercială, este clar că 
impozitul se stabileşte ca procent din valoarea terenului.  Aveţi documentul în faţă. 
Cât este valoarea terenului înregistrat la Direcţia de Taxe şi Impozite? 
     D-na Primar: 
     Vi-l punem la dispoziţie pentru că aici este  vorba de 7 însumate.  
     Dl. Cherciu: 
     Bănuiesc că se poate calcula relativ uşor pe mp şi să vedem care este valoarea. Un 
comentariu legat de faptul că aţi invocat drept autorităţi în materie pe dl. Solomon şi 
pe tovarăşul Ceauşescu, eu vă spun personal că din punctul meu de vedere nu sunt 
nişte argumente într-adevăr solide, adică dacă noi luăm decizii  bazate pe  gândirea 
tovarăşului Ceauşescu şi a d-lui Solomon astăzi, în anul 2013, mi se pare un pic 
riscant.  
     D-na Primar: 
     Mai avem şi varianta să zburăm cu elicopterul sau cu avionul.  Noi vorbim de 
traficul din această zonă pe care trebuie să-l descongestionăm şi deocamdată nu  
există o legătură între Craioviţa şi Râului. Sigur că se poate face. Acesta este tot 
inelul Craiovei de circulaţie, aceasta este partea de pe Balta Craioviţei, la ora actuală 
nu există nimic dar va exista, şi mai este vorba de Potelu unde va fi vorba de 
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închidere şi străpungerea Traian Lalescu. Aşa va arăta inelul de circulaţie al 
Craiovei, gândit de specialişti, nici de mine, nici de Solomon. 
     Dl. Cherciu: 
     Tocmai pentru că cunosc foarte bine influenţa pe care dvs. o aveţi la nivelul 
Guvernului, permiteţi-mi să vă adresez această rugăminte să insistaţi totuşi pentru 
închiderea inelului şi legarea mai sus de acel inel prevăzut, anume centura de nord şi 
centura de sud. Cu influenţa dvs., dacă veţi  determina Guvernul să aloce fonduri 
pentru centura de sud, eu vă garantez că soluţia va fi mult mai bună pentru toţi 
craiovenii, deşi centura respectivă nu intră în atributul consiliului local, dar sunt 
convins că dacă vreţi, veţi putea face acest lucru. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Vă mulţumesc pentru încrederea pe care o aveţi în mine.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vă supun la vot în forma modificată şi prezentată de d-na secretar. Cine este 
pentru?     
Art.1.  Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 3,03 ha, situat 

în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.9A (Lac Craioviţa), care face 
parte din terenul în suprafaţă de 346086 mp., înscris în Cartea Funciară 
nr.38070, cu nr. cadastral 18000, proprietar S.C. Cetatea Banilor City S.A., în 
vederea realizării unui drum public, identificat conform anexei  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Obligă înstrăinătorul să procedeze la dezmembrarea terenului, să suporte 
cheltuielile de întocmire a documentaţiei de urbanism şi amenajarea 
teritoriului pentru terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, precum şi 
de autentificare a actului.  

Art.3. Preţul de achiziţie al terenului, se stabileşte pe baza raportului de evaluare 
care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova 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 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 21 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă (Cherciu) şi 2 abţineri (Daşoveanu, Vasile) 
 
 

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

     D-na Secretar: 
     Aici a suferit o modificare, dl. Pascu a prezentat-o celor care au mai avut 

comisie ieri. Întrucât sumele primite de la Consiliul Judeţean au fost diminuate de 
500 mii, totalul bugetului de  venituri va fi  574.558,00 mii lei din care pentru 
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funcţionare  375.597,00 mii lei şi pentru dezvoltare 198.961,00 mii lei. 
Corespunzător la cheltuieli sunt în total  575.012,00 mii lei din care pentru 
funcţionare  375.597,00 mii lei şi pentru dezvoltare  199.415,00 mii le. Ca atare, 
înlocuim anexa 1 şi anexa 6 faţă de aceste modificări pe care le-am anunţat deja de 
ieri, urmare a datelor şi a sumelor primite de la Consiliul Judeţean.  

   Dl. Badea: 
   Vă propun un amendament în sumă de 100 mii lei  pentru amenajarea terenului 

de sport de la Liceul Carol. Este o rugăminte cu care vin acum, eu am venit cu ea şi 
în anii trecuţi însă, din nefericire nu s-a putut până acum. Sper ca acum să aveţi 
bunăvoinţa să alocăm această sumă cel puţin lui Craol, urmând ca în următorii ani să 
reuşim să dăm sume de bani pentru amenajarea terenurilor de sport şi altor şcoli sau 
licee de pe teritoriul Craiovei. Aţi putea să luaţi de la capitolul drumuri această sumă 
de 100 mii lei. 

Dl. viceprimar Tudor: 
Vreau să subscriu şi eu amendamentului făcut de dl. consilier Badea, având în 

vedere că şi în anii precedenţi am susţinut acest amendament. iată că astăzi avem 
posibilitatea să amenajăm o bază sportivă în curtea unui prestigios colegiu naţional 
care, după cum aţi văzut şi dvs., în fiecare an aduce numele oraşului la olimpiadele 
naţionale şi nu numai, chiar şi internaţionale. Cred că în acest moment putem să 
facem această investiţie pentru a crea condiţii optime copiilor care învaţă la Colegiul 
Carol. Vă mulţumesc. 

 Dl. Daşoveanu: 
 Aş vrea să vă felicit într-un fel pentru că aţi reuşit să menţineţi procentul pentru 

partea de dezvoltare peste 30%, sunteţi aproape de 34% chiar dacă bugetul este un 
buget al sărăciei. Faptul că aţi reuşit împreună cu aparatul din primărie, după părerea 
mea, să faceţi un buget care să se  gândească şi la viitor, mă face să am speranţe că la 
rectificare şi sperăm să fie minim două rectificări pozitive în 2013, banii să meargă 
toţi pe partea de dezvoltare, astfel încât să  putem să ajungem şi la crearea de locuri 
de muncă în 2013. 

  Dl. Cherciu: 
 Eu îmi permit să fiu mai exigent decât dl. Daşoveanu. Este adevărat că în condiţii 

de criză pe care o traversăm cu toţii, procentul alocat pentru dezvoltare raportat la 
cheltuielile de funcţionare, este un procent relativ bun însă mi-aş dori să nu se uite că 
în mandatul trecut noi reuşisem să ducem acest procent undeva spre 40%  şi sper ca 
în anii viitori, dacă şi situaţia economică o va permite, executivul să încerce să aloce 
cel puţin ca procent la acest capitol mult mai mult. Ţinta să fie cel puţin 40%, dacă 
nu chiar 45 sau 50%. Din motivul că nu am fost de acord cu achiziţia acelui teren,  
ştiţi cu toţii că el este prins în actualul buget şi implicit nu sunt de acord cu faptul că 
s-au tăiat fonduri de la alte investiţii şi s-a mutat acel milion şi jumătate la achiziţia 
terenului. Asta va face să fiu împotriva bugetului care în rest, este până la urmă de 
apreciat. Vă mulţumesc.  

     Dl. Vasile: 
Am de făcut o observaţie în sensul că la investiţii la capitolul 74.02 la protecţia 

mediului, avem prins registrul local al spaţiilor verzi în valoare de 1 milion 350 mii 
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RON, iar la punctul 64 pe ordinea de zi, dacă va trece acea anexă la contractul cu 
Geo Top, avem acelaşi lucru în proporţie de 80% adică  acest registru local al 
spaţiilor verzi, practic înseamnă cadastrarea spaţiilor verzi din oraş şi introducerea lor 
într-o bază urbană, iar la acel contract avem cadastrarea întregului oraş, inclusiv a 
spaţiilor verzi şi introducerea într-o bază urbană, practic 80-85% reprezintă acelaşi 
lucru şi mi-e teamă să nu alocăm pentru acelaşi lucru de două ori aceeaşi sumă de 
bani. Ca o observaţie. A doua chestiune despre care vreau să vorbesc, v-aş solicita 
totuşi, din suma de investiţii pentru învăţământ să avem în vedere şi o solicitare 
foarte veche a şcolii nr. 24 care este o şcoală ce deserveşte un cartier foarte important 
al oraşului, cart. Brazda lui Novac. Dânşii au solicitat o sumă mai mare pentru 
izolarea termică, dar  măcar prinsă o sumă de bani pentru termopane , având în 
vedere că este o şcoală importantă, mare şi într-un cartier la fel de important. 

D-na Secretar: 
Un singur comentariu legat de temeiul legal al introducerii sumelor, nu este 

acelaşi lucru cadastrul cu registrul zonelor verzi,  este o lege specială care necesită cu 
totul şi cu totul altă documentaţie, cadastrarea are în vedere decât o evidenţă legată 
de patrimoniu, ceea ce nu are legătură. Nu se suprapun, nu sunt sume dublate.  

 Dl. Vasile: 
 Cunosc foarte bine legislaţia în domeniu şi esenţa lucrărilo, deci această bază de 

date cu privire la registrul spaţiilor verzi în care sunt spaţiile verzi şi toţi arborii, au la 
bază cadastrul care se face de două ori. 

Dl. Cotescu: 
 Revenind la iniţiativa colegului meu, dl. Pavel Badea,  vreau să vă spun cţteva 

cuvinte. Şi eu susţin această iniţiativă, având în vedere un alt aspect, acela că în 
ultimii ani nu prea am avut o aplecare a fostului executiv asupra  unui amănunt acela 
că în unităţile de învăţământ au intrat tot felul de agenţi comerciali prin îcnhirierea 
bazelor sportive, baze sportive care au rămas de multe ori nesupravegheate după 
orele de curs, baze sportive care de multe ori au făcut activităţi la mica înţelegere cu 
conducerile unităţilor de învăţământ. Este o iniţiativă lăudabilă având în vedere că 
după orele de curs copiii nu se mai puteau întoarce în baze sportive pentru că acestea 
aparţineau unor societăţi comerciale, copiii rămânând de multe ori să stea printre 
blocuri, în scări de blocuri sau, mai rău, în baruri şi pe terase, neputând accesa aceste 
baze sportive pentru că trebuiau să găsească sursele de finanţare, banii necesari 
pentru a se putea juca în acele baze sportive. Încă o dată, susţin iniţiativa d-lui Badea. 

D-na Primar: 
Aş vrea să fac nişte precizări şi anume că din luna iunie, din vară, când vom face 

prima rectificare bugetară, vor merge mai mulţi bani către şcoli. După cum ştiţi şi 
dvs. reparaţiile la şcoli se fac în perioada verii, atunci când elevii sunt în vacanţă în 
cele două luni de zile şi din acest motiv am luat câţiva bani de la şcoli acum pentru că 
vor  merge înapoi din luna iunie când sunt absolut convinsă că vom avea rectificări 
pozitive, încasările sunt mai mari ca anul trecut, avem şi un IVG mai mare cu 30% 
faţă de acelaşi trimestru al anului trecut. Asta înseamnă că sunt mai multe locuri de 
muncă. Părerea mea este că cei care erau în ilegalitate în urma controalelor care s-au 
făcut şi a faptului că noi am demolat nişte construcţii provizorii ilegale, au intrat în 
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legalitate şi practic au ajuns în economia albă cei care lucrau deja acolo, ceea ce 
înseamnă cărţi de muncă pentru angajaţi, taxe mai mari pe care le încasăm noi la 
bugetul local, deci noi avem certitudinea că vom avea o rectificare pozitivă din iunie. 
Reparaţiile pentru şcoli vor fi făcute printr-un acord cadru anul acesta, asta pentru că 
am depistat foarte multe nereguli în procedurile de achiziţie pe care le-au făcut 
şcolile până acum, poate şi din cauza faptului că nu au specialişti, ca să nu mă 
gândesc mai departe. Cert este că vor fi făcute de către primărie şi atunci vom putea 
să ne uităm foarte bine şi unde se direcţionează banii, care sunt priorităţile şi unde 
sunt necesităţile stringente. Ce vreau să vă spun este că în afară de  acest teren pe 
care l-au propus astăzi consilierii, în special dl. Badea, mai avem în plan o urgenţă şi 
anume să schimbăm podeaua de la sala de sport a şcolii Traian, asta pentru că am 
avut alaltăieri la mine o vizită de la Federaţia Mondială de Baschet. Suntem într-o 
competiţie cu Quatar şi cu Dubai ca să organizăm aici un campionat mondial de 
baschet pentru juniori. Ştiu că este o competiţie grea, vă văd că zâmbiţi, dar să ştiţi că 
suntem în cărţi şi acolo, au mai rămas trei municipii în această competiţie şi noi 
suntem printre ei şi ei au cerut ca în afară de cele două săli  mari pe care le avem de 
sport să fie şi o sală unde să poată echipele să se antreneze şi li s-a părut interesantă 
locaţia de la Şcoala nr. 2 Traian, motiv pentru care vom găsi resursele ca să reparăm 
şi podeaua de acolo. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot. Cine este pentru cu amendamentele propuse? Inclusiv cel propus de 

dl. Badea prin diminuarea de la drumuri cu 100 mii. 
Dl. Pascu: 
În interiorul aceluiaşi capitol are loc modificarea. 
Dl. Preşedinte: 

     Cu această precizare, cine este pentru?    
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri – 574.558,00 mii lei (375.597,00 mii lei – veniturile secţiunii 
de funcţionare şi 198.961,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- total cheltuieli – 575.012,00 mii lei (375.597,00 mii lei – cheltuielile 
secţiunii de funcţionare şi 199.415,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare), 
conform anexelor nr.1- 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2013, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2012, în sumă de 454,00 mii lei, după cum urmează: 

• 2,00 mii lei pentru finanţarea proiectului „Parteneriat activ pentru 
integrare reuşită pe piaţa municii (Colegiul Ştefan Odobleja Craiova), 
reprezentând prefinanţare acordată în anul 2012 şi neutilizată; 

• 452,00 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost 
pentru câini, etapa I, execuţie”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.03.2013                                                         19                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
din credite interne şi externe, pe anul 2013. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne, pentru anul 2013, la valoarea 

de   23.266 mii lei,  conform anexei  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară 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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2013. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2013, la 

valoarea de 3.546 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară 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. 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Seviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pe anul 2013. 

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

Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- Total venituri – 1.511,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 1.375,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 136,00 mii 
lei); 
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- Total cheltuieli – 1.511,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 1.375,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 136,00 
mii lei) 

           conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală a 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri –9.490,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 9.430,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei); 
- total cheltuieli –9.490,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 9.430,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 

Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
•  total venituri –6.500,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
• total cheltuieli –6.500,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2013. 

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

Vârstnice Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
• Total venituri – 6.450,00 mii lei (6.340,00 mii lei – veniturile 

secţiunii de funcţionare şi 110,00 mii lei veniturile secţiunii de 
dezvoltare); 

• Total cheltuieli – 6.450,00 mii lei (6.340,00 mii lei – cheltuielile 
secţiunii de funcţionare şi 110,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare) 

             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
• total venituri – 25.563,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 

sumă de 25.413,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă 
de 150,00 mii lei). 

• total cheltuieli – 25.700,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de 
funcţionare în sumă de 25.550,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare în sumă de 150,00 mii lei), 

 conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri  -59.504,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 56.920,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei); 
- total cheltuieli – 59.506,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 56.922,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 2.584,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

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

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

     Dl. Badea: 
     Fiind preşedintele comisiei de învăţământ, cultură şi sport, am urmărit cu atenţie 
bugetul acestor instituţii. Mulţumim executivului pentru că a mărit aceste bugete 
pentru desfăşurarea activităţii cu peste 20% în unele cazuri. Totodată, mulţumesc în 
numele executivului pentru Sport Club Municipal că şi acolo s-a mărit cu aproape 
20%. Totodată, trag un semnal de alarmă, deşi nu este în competenţa noastră să 
putem rezolva această problemă, însă eu totuşi o ridic. La punctul nr. 10 la Spitalul 
Victor Babeş acolo există pe parter o nouă amenajare cu bani de la Banca Mondială 
de peste 2 milioane de euro, care au fost băgaţi în amenajare şi aparatură şi din 
nefericire, acel etaj se va închide în următoarea perioadă din lipsă de fonduri pentru 
desfăşurarea activităţii. Trag un semnal de alarmă pentru că este rău pentru noi, 
pentru craioveni, ca un etaj care este la nivel de vest şi am stat 10 ani în străinătate şi 
din nefericire pentru mine şi familia mea, am ajuns pe acolo pentru că aşa a fost să 
fie, am văzut că era la nivel extraordinar de ridicat. Totuşi trebuie să închidem pentru 
că nu sunt resurse financiare asigurate pentru a se desfăşura activitatea, deşi banii 
sunt daţi. Sperăm ca pe viitor să reuşim, deşi legea nu ne permite, poate eu ştiu, se va 
găsi pe viitor o rezolvare. Mulţumesc încă o dată executivului pentru resursele 
financiare pe care le-aţi alocat pe cele 5 instituţii de cultură şi sport. 
      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013, 
după cum urmează: 
a) total venituri – 39.306,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 38.756,00 mii lei, venituirle secţiunii de dezvoltare în sumă de 
550,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 39.718,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 39.168,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
550,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 
 
 

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

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

venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2013, prevăzute în anexele nr.1 - 60 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru anul 2013, 
în sumă de 51,00 mii lei la cheltuieli (secţiunea de funcţionare),  conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

     D-na Secretar: 
Un singur comentariu. Se coroborează cu punctul 2 de pe ordinea de zi ca urmare 

a diminuării cu cei 500 mii. Bugetul general consolidat înlocuim anexa 1 şi scădem 
cu 500 mii lei. Deci valoarea veniturilor va fi  707.784,00 mii lei şi cheltuielile –  
736.313,00 mii lei. 

 Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   

Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2013, 
la partea de venituri – suma de 707.784,00 mii lei şi la partea de cheltuieli – 
suma de 736.313,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local 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 ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2013, conform  anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pe anul 
2013. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

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

Art.2. 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. 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 
2013. 

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

de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor 
nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Poliţia Locală a 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 organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova, pentru 

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

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2013. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal 

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

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2013. 

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

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Filarmonica „Oltenia” Craiova, pe anul 2013. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica 
“Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, pe anul 2013. 
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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 organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Liric „Elena 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul Liric 
„Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pe anul 2013. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul 
Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pe anul 2013. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “Traian 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
“Traian Demetrescu” 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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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi 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. 
 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2013. 

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

Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi 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. 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2013. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a 

Municipiului 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 Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini” 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 rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul Liric 

„Elena Teodorini” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul Liric 
„Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova. 

Dl. Cherciu: 
Să ştiţi că am ezitat foarte mult dacă să intervin la acest punct şi la următorul 

pentru că m-am gândit că risc să fac mai mult rău decât bine celor două persoane care 
urmează să fie destituite. Adresez rugămintea d-nei primar să treacă cumva de ideea 
preconcepută că noi din opoziţie suntem neapărat împotriva unor iniţiative, dar de 
această dată să ştiţi că faptul că se hotărăşte încetarea mandatului la cele două 
instituţii care au reuşit să traverseze perioade foarte dificile din punct de vedere 
financiar şi toată perioada economică trecută. Întrăznesc să mă refer la pachet, 
inclusiv la punctul următor unde urmează să fie de acord consiliul local cu  
destituirea unei persoane care, vă asigur, nu a avut niciodată vreo culoare politică, 
personal a reuşit un lucru pe care foarte puţini l-ar fi reuşit, anume numai prin 
demersurile dânsului a fost convinsă familia de a dona clădirea către Primăria 
Craiova. Chiar o colegă de consiliu local care, din păcate, astăzi nu este prezentă, d-
ra Predescu, spunea în comisia juridică că la evaluarea anterioară actualul manager a 
obţinut nota maximă într-o comisie în care a participat inclusiv dl. Boroghină. Atâta 
vreme cât autoritatea d-lui Boroghină a consfinţit că respectivul manager poate face 
faţă, mi se pare foarte normal. Eu însă, am în vedere la urma urmelor, de această dată 
şi aspectul uman. Dacă la Teatrul Colibri înţeleg că există în organigramă un post pe 
care actualul manager ar urma oricum să-l ocupe, la Casa de Cultură Traian 
Demetrescu nu este aceeaşi situaţie deci efectiv urmează ca acest manager de ispravă 
să fie aruncat în  stradă. Mă adresez de această dată nu de pe poziţia opoziţie putere, 
ci la d-na primar la raţiune şi înţelegere pentru că este păcat să facem rău unei 
persoane care şi-a dedicat existenţa pentru promovarea intereselor acestei case de 
cultură. Vă mulţumesc. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?    
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Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Teatrul 
pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru 
Copii şi Tineret „Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   

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

 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a 
managementului la Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova. 

     Dl. Badea: 
     Am făcut şi eu parte din comisia care l-a evaluat pe dl. director Stuparu acum un 
an alături de dl. Boroghină şi o să mă abţin şi eu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Casa de 

Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 15 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 7 abţineri (Badea, Ştefârţă, Popescu, Pîrvu, 
Daşoveanu, Ştefănescu).  

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare, a caietului de obiective în vederea organizării concursului de 
proiecte de management la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, 
precum şi a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor. 

      Dl. Cotescu: 
      Fac propunerea pentru comisia de concurs pe dl. Dindirică. 
      D-na viceprimar Calangiu: 
      Pentru contestaţii dl. Socoteanu şi membru supleant - dl. Voicu. 
      S-a supus la vot prin vot secret. În urma exercitării votului şi a numărării 
buletinelor de vot s-a dat citire procesului-verbal de validare. 
     Dl. Beţiu: 
     În urma numărării voturilor privind componenţa comisiei de concurs şi a comisiei 
pentru soluţionarea contestaţiilor, in vederea desfăşurării concursului de  proiecte de 
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management la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova, avem un număr de 24 
voturi pentru şi 3 voturi nule. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu anexa prezentată. Cine este 
pentru? 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare şi caietul de obiective, 

în vederea organizării concursului de proiecte de management la Ansamblul 
Folcloric “Maria Tănase” Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management la 
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova, prevăzute în anexa nr.4 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Ansamblul 
Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.   

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din 
municipiul Craiova, începând cu data de 01.09.2013. 

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 reorganizarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, începând cu data 
de 01.09.2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.54/2012. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj 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 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 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.03.2013                                                         32                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, 
pentru luna aprilie 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 aprilie 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; 

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

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de 
întreţinere, pentru anul 2013 şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere 
pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoana asistată în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 1003 lei, pentru 
anul 2013. 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în 
cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau de susţinătorii 
legali, în cuantum de 700 lei. 

Art.3.  Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată 
de persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.291/2011. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova 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 depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în 
Agricultură, a cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa 
de 94,62 ha islaz comunal. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. (1) Se aprobă depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură, a 

cererii unice de plată pentru anul 2013, pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz 
comunal, identificată potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

           (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin.1 nu au fost încheiate contracte de 
arendare, concesionare, închiriere sau folosinţă gratuită. 

Art.2.  Se desemnează dl.Stoica Ionuţ Florian, inspector în cadrul Serviciului 
Registrul Agricol, în vederea depunerii şi semnării cererii de sprijin şi a altor 
documente aferente acesteia, pentru accesarea fondurilor de întreţinere a 
pajiştilor pentru suprafaţa prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Declaraţia de 
Eligibilitate, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a trei locuinţe 
destinate familiilor evacuate din imobile naţionalizate situate în 
municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.4, str. Constantin Lecca 
nr.30 şi str. Calea Unirii, nr.65. 

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 bunurilor imobile identificate în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 unităţile locative 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, 
vor fi încheiate 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 îşi încetează efectele Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.152/27.09.2012 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4. 

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. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, Vîlceanu Mihai Silvia, Constantinescu Ionel, 
Cerbu Camelia şi Moldovan Aneta 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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37. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, 

a locuinţei construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, 
ap.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 repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei proprietatea publică a 

Statului Român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.5, către 
Pantelimon Călin Gabriel. 

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

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

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii 
fără licitaţie publică, către Partidul Poporului Dan Diaconescu, 
Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, bl.N13, parter. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către 

Partidul Poporului Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului  
aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cartier Lăpuş, 
bl.N13, parter,  în suprafaţă de 118,26 mp.  

 Art.2.Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data 
repartizării, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părţilor. 

  Art.3. Preţul chiriei se stabileşte în conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor 
de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de 
stat. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Partidul Poporului 
Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Dolj vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.       

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
1 abţinere (Cilibiu).  
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39. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără 
licitaţie publică, către Partidul Social Democrat, Organizaţia Municipală 
Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, 
situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12. 

     Dl. Vasile: 
    Este un punct pe ordinea de zi interesant. Cred că ajungem în fiecare lună să 

alocăm unui psd-ist sau unei organizaţii un astfel de spaţiu. Am două aspecte: unul 
legat de legalitate. Nu am văzut un raport al Direcţiei Juridice. Ştiu că au fost mai 
demult discuţii de revendicări, nerevendicări pe acel imobil şi nu am văzut raportul 
Direcţiei Juridice. Al doilea aspect este legat de oportunitate, adică dacă este oportun 
să dăm un spaţiu de aproape 1000 mp activiştilor PSD în contextul în care sunt 
grădiniţe care duc lipsă de spaţiu în oraşul nostru, avem direcţii, servicii publice ale 
primăriei. Este un spaţiu foarte mare, un spaţiu foarte aproape de Primăria Craiova. 
În momentul de faţă ştiţi cum arată birourile din Primăria Craiova, pe 5 mp poate 
lucrează 6-7 oameni cu dosare. pentru un simplu act cetăţenii sunt puşi să meargă 
prin mai multe colţuri ale oraşului, şi în Lăpuş şi la Liceul Auto, pe la Direcţia Taxe 
pe la piaţă, pe la Palace, pe la Primărie şi nu sunt împotrivă ca PSD organizaţia 
municipală să aibă sediu, dar consider că este un spaţiu mult prea mare şi este 
poziţionat mult prea bine şi prea aproape de Primăria Craiova ca să nu-l utilizăm în 
alte  scopuri în interes cetăţenesc. 

 D-na Primar: 
 Spaţiul nu este revendicat, iar în ceea ce priveşte oportunitatea, PSD la ora 

actuală se află într-un spaţiu care este  în proprietatea Ministerului Culturii, de unde 
va trebui să se mute pentru că acea clădire va intra în reparaţii capitale, iar în ceea ce 
priveşte dimensiunea spaţiului, eu cred că dvs. la PDL staţi într-un spaţiu mult prea 
mare pentru un partid atât de mic.  

Dl.Vasile: 
    Este cumpărat din banii noştri, d-na primar. 

D-na Primar: 
Este cumpărat la nişte preţuri foarte mici. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către 
Partidul Social Democrat, Organizaţia Municipală Craiova, a spaţiului 
aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.12, în suprafaţă de 788,13mp. şi 124 mp.terasă. 

 Art.2.Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani de la data 
repartizării, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părţilor. 

  Art.3. Preţul chiriei se stabileşte în conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor 
de bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de 
stat 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ şi Partidul Social 
Democrat, Organizaţia Municipală Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.       

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a 
municipiului Craiova, în prorietatea publică a municipiului Craiova a 
unor locuinţe. 

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, în 

proprietatea publică a municipiului Craiova, a bunurilor imobile identificate 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 bunurilor imobile identificate în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor  prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre, 
vor fi modificate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ 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 şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul 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. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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41. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a 
municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor R2, 
R4, R6, R8, R10, R12, R14, R16 situate în municipiul Craiova, cartier 
Romanescu, str. Potelu. 

     D-na Secretar: 
     Am adus la cunoştinţă în comisii că raportul, ca şi anexa a suferit o completare cu 
o rubrică la denumirea bunului, respectiv valoarea de inventar, fără a modifica nimic 
de proiect. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în 
proprietatea publică a statului, a construcţiilor de locuinţe aferente imobilelor 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Construcţiile de locuinţe identificate la art.1 din prezenta hotărâre, după 
trecerea lor în proprietatea privată a statului, rămân în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în vederea vânzării 
locuinţelor/apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile 
legii. 

Art.3.Locuinţele/apartamentele identificate la art.2 din prezenta hotărâre, pentru care 
nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea 
titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante, se administrează în 
continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 

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. 

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, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6.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. 
 
 

42. Proiect de hotărâre privind 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, prin includerea tuturor locuinţelor repartizate cu această 
destinaţie, în perioada 2006-2013. 

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 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, prin includerea tuturor 
locuinţelor repartizate cu această destinaţie, în perioada 2006-2013, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.1 din Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.50/31.07.2008, nr.455/2009, nr.510/2009, 
nr.414/2010, nr.205/2011, nr.262/29.11.2012, nr.26/2013 şi art.2 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2013. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unui spaţiu (cantină) aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.10, aflat în administrarea 
Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”. 

     Dl. Vasile: 
     Vreau să-mi explic abţinerea. Nu sunt împotriva atragerii de fonduri şi din surse 
externe pentru instituţiile de învăţământ şi pentru primărie, însă aş vrea totuşi să 
semnalez faptul că dl. director al acestui colegiu nu a convocat întregul consiliu de 
administraţie atunci când a luat această decizie şi se poate vedea pe documente că 
atât eu, ca reprezentant al consiliului local, nu am semnat acel proces verbal cât nici 
dl. Mirel Bontea, reprezentantul primarului. Dânsul face şedinţe de consiliu de 
administraţie fără să invite toţi membrii şi reprezentanţii primarului şi ai consiliului 
local. Asta este observaţia mea. Din acest punct de vedere mă abţin, repet, nu pentru 
că nu ar fi oportună această închiriere. 
     D-na Secretar: 
     Mai facem noi o completare: caietul de sarcini avea inadvertenţe cu privire la 
suprafaţa existentă. Am recomandat să refacă documentaţia celor de la patrimoniu. 
     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 de 

3 ani, a  unui spaţiu(cantină), care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în incinta Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, 
str.Brestei, nr.10 şi aflat în administrarea acestuia, în vederea organizării de 
evenimente. 

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini în vederea închirierii spaţiului prevăzut la art.1 
din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.3.  Preţul minim de pornire al licitaţiei pentru închiriere se stabileşte în 
conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor de bază minime/mp 
aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat, indexat cu rata 
inflaţiei. 

Art.4. Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova, îi revine cota parte 
de 50% din chiria încasată pentru închirierea spaţiului prevăzut la art.1, iar 
cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional Economic „Gheorghe Chiţu” 
Craiova să semneze contractul de închiriere a spaţiului (cantină) prevăzut la 
art.1. 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Colegiul Naţional 
Economic „Gheorghe Chiţu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 
     Dl. Badea: 
     Ca un mic comentariu, în mandatul trecut noi de la liberali eram 3 şi se întâmpla 
în unele cazuri să avem inadvertenţă la vot, 2 într-un fel şi unul într-un fel. Vă rog să 
mă credeţi că a fost de vreo 5-6 ori când colegii de la PDL ne luau la preţ de matineu 
chiar glumind mult pe seama noastră. Se cam întâmplă şi la dânşii acum acelaşi 
lucru. Sunt vreo patru proiecte numai astăzi pe ordinea de zi când au votat la fel ca 
noi în mandatul trecut. De aceea nu este bine să râdeţi, d-lor de la PDL că aţi fost 2 
consilieri anul trecut, la vremea respectivă, când râdeaţi pe seama noastră. Nu a fost 
bine.  Se întâmplă şi la dvs. 
 
  

44. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor spaţii comerciale aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.  

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 

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

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini în vederea închirierii spaţiilor comerciale 
identificate la art. 1, conform anexelor nr. 2 – 9 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, privind impozitele şi 
taxele locale, pentru anul 2013. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. să semneze 
contractele de închiriere a spaţiilor comerciale identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin negociere directă, 
către S.C. Enriar Impex S.R.L., a terenului care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în cartierul 1 Mai, str. Nicolae 
Ionescu Siseşti, zona Pelendava. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă închirierea prin negociere directă, până la data de 31.08.2013, către 

S.C. ENRIAR IMPEX S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, aflat sub construcţiile provizorii în care îşi desfăşoară 
activitatea, în suprafaţă de 69,40 mp., situat în cartierul 1 Mai, str. Nicolae 
Ionescu Siseşti, zona Pelendava. 

Art.2. Se aprobă încheierea contractului de închiriere a terenului idintificat la art.1 
din prezenta hotărâre, după modelul cadru, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Chiria pentru terenul ocupat va fi stabilită potrivit Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată, privind impozitele şi taxele 
locale, pe anul 2013. 

Art.4. La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de închiriere, în 
termen de 30 de zile, respectiv până la data de 30.09.2013, S.C. ENRIAR 
IMPEX S.R.L. va proceda la desfiinţarea construcţiilor, pe cheltuiala proprie. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico- 
Financiară şi S.C. ENRIAR 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. 
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46. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect 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.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect 

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

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

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

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

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

47. 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. 

D-na Secretar: 
Cu completarea de la art. 4 preţul se aplică în mod unitar atât la anexa 1 cât şi 2.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2013, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 30.05.2013, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
Târgul 1 Mai din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3.  Se împuterniceşte administratorul S.C.” Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013, 
modificată, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 
2013. 

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

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

48. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, către S.C. 
Cardiomed S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, str.Spania, 
nr.35A. 

Dl. Daşoveanu: 
La acest punct şi următorul să fac o mică remarcă. Nu aş dori ca peste câteva luni 

când se va încheia contractul să ajungem într-o situaţie ridicolă astfel încât să 
cumpărăm terenul din Craioviţa la un preţ mai mare decât am vândut cele două 
terenuri de la acest punct şi următorul. Mi s-ar părea că am ajunge într-o situaţie 
puţin sensibilă pentru noi. 

D-na Primar: 
După cum observaţi, se vând doar terenurile peste care se află construcţii 

definitive, că este vorba de locuinţele oamenilor, că este vorba de policlinici, că este 
vorba de fabrici. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a terenului în suprafaţă de 738 mp. din acte şi 698 mp din 
măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Spania, nr.35A, număr de 
inventar 42000693 şi valoarea de 538025 lei, înscris în cartea funciară 
213152 UAT Craiova, identificat conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Cardiomed S.R.L., a 
terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se stabileşte pe baza raportului de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre şi 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. 
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 Art.5.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C.Cardiomed S.R.L. 

 Art.6. 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 aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.121/2012. 

Art.7. Contractul de concesiune nr.355/2012 încheiat între municipiul Craiova şi 
S.C. Cardiomed S.R.L. încetează la data încheierii contractului de vânzare-
cumpărare. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi S.C. Cardiomed S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

49. Proiect de hotărâre privind vânzarea a două terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situate în bld. Decebal, nr.2, 
respectiv str.Calea Bucureşti, nr.26. 

     Dl. Ştefârţă: 
    Nu ştiu de ce a trebuit să se bage câte două terenuri pe aceeaşi hotărâre, pentru că, 
de exemplu, în cazul acestui punct, eu am rezerve numai în privinţa amplasamentului 
de pe Calea Bucureşti, fiind absolut de acord cu cel de pe Decebal. Abţinându-mă de 
la vot, mă voi abţine pentru amândouă şi nu exprimă punctul meu de vedere. Trebuia 
hotărârea şi amplasamentul. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.(1) Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. RUNCU S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 624 mp. din acte şi 626 mp. din măsurători, înscris în Cartea Funciară 
213227 UAT Craiova, situat în bld. Decebal, nr.2, fostă str.Argeş, nr.6, 
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) În termen de 90 de zile de la aprobarea vânzării terenului identificat la 
alin.1, S.C.RUNCU S.R.L. are obligaţia să achite taxa folosinţei terenului, pe 
ultimii 3 ani, calculată potrivit Hotărârilor Consiliul Local al Municipiului 
Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale adoptate pentru fiecare 
an. 

           (3) Nerespectarea condiţiei prevăzută la alin.2, duce la neîncheierea actului de 
vânzare-cumpărare în formă autentică. 
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 Art.2.Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către S.C. Mc. DONALD’S 
ROMÂNIA S.R.L., a terenului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 1943 mp. din acte şi 1935 mp. din măsurători, înscris 
în Cartea Funciară 212825 UAT Craiova, situat în str.Calea Bucureşti, nr.26, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenurilor identificate la art.1 şi 2 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza rapoartelor de evaluare care vor fi 
supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C.RUNCU S.R.L, respectiv de către  S.C. Mc. DONALD’S 
ROMÂNIA S.R.L. 

 Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor identificate la art.1 şi 2 din 
prezenta hotărâre, să reprezinte Municipiului Craiova în faţa notarului public 
pentru încheierea contractelor 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.6. La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare a terenului identificat 
la art.2 din prezenta hotărâre, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.57/1996 referitoare la asocierea Consiliului Local 
al municipiului Craiova, cu firma Mc Donald’s România S.R.L cu modificările 
şi completările ulterioare şi se modifică în mod corespunzător  Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, S.C. RUNCU S.R.L şi  S.C. Mc. DONALD’S ROMÂNIA 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

50. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C. Modexim S.A., a terenului situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie 
Gerota şi str. Dr. Nicolae Ionescu Siseşti. 

     Dl. Vasile: 
    La  această concesionare a celor 2538 mp pe 10 ani, am o nelămurire. Din schiţele 
pe care le-am avut noi, consilierii, deduc că este vorba de parcarea publică amenajată 
a primăriei? Schiţa este puţin incertă. Senzaţia mea este că asta se întâmplă că noi 
concesionăm parcarea în care tocmai am investit şi am făcut-o pentru cetăţenii din  
zonă, locurile acelea de parcare. 
     D-na Secretar: 
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     Din aliniamentele de pe Gerota are în vedere şi unde parcau cetăţenii. 
     D-na Primar: 
     Avea destinaţie tot de parcare. Este vorba de un supermarket foarte mare de la 
nivel naţional care va închiria de la Modexim primul etaj urmând Confecţiile să se 
transfere în celelalte două etaje şi au nevoie automată de teren pe care să facă o 
parcare, deci va fi tot cu această destinaţie.  
     Dl. Vasile: 
     Am înţeles interesul public, se crează locuri de muncă acolo,  dar trebuie să 
apărăm şi interesul cetăţenilor care locuiesc în zonă şi  locurile de parcare pentru că 
va ieşi scandal. 
     D-na Primar: 
     Am trecut deja prin zona respectivă, vom intra în cartier ca să mai amenajăm 
locuri de parcare.   
     Dl. Badea: 
     Am înţeles că au fost locuri de parcare şi că rămân tot locuri de parcare, numai că 
luăm şi bani pentru acele locuri de parcare. Aşa am înţeles, nu? Din punctul meu de 
vedere chiar mi se pare interesant. Bravo! Felicitări că aţi reuşit să închiriem pe bani 
nişte locuri de parcare, care rămân tot locuri de parcare fără plată.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a terenului proprietate public a municipiului Craiova, în suprafaţă 
totală de 2538 mp., din care suprafaţa de 2238 mp. situată în str. Dimitrie 
Gerota, număr de inventar 12006460 şi suprafaţa de 300 mp. situată în str. 
Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, număr de inventar 12006452, identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o durată de 10 ani, către 
S.C. Modexim S.A., a terenului proprietate privată a municipiului Craiova, 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în vederea realizării de locuri de 
parcare şi acces. 

  Art.3.  Valoarea de pornire pentru stabilirea redevenţei terenului concesionat, se 
stabileşte pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

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

              Art.5.  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. 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 
şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova. 
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Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi S.C. Modexim S.A. 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 modificarea contractului de concesiune 
nr.48421/11.06.2007, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical individual, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, 
nr.14. 

     Dl. Vasile: 
     Am o nelămurire. Ştim că acolo sunt cabinete medicale care s-au ocupat în 

urma unei licitaţii. În momentul de faţă este un spaţiu liber pe care nu-l scoatem la 
licitaţie ci îl atribuim unuia dintre medicii care sunt deja acolo. Asta este nelămurirea 
mea. Este corect? Celelalte spaţii s-au atribuit prin licitaţie, iar acum a rămas un 
spaţiu liber şi i se atribuie aşa direct unuia dintre cei care sunt chiriaşi acolo, limitând 
astfel accesul altor persoane care doresc să închirieze. 

D-na viceprimar Calangiu: 
În primul rând, să ştiţi că la medicii de familie nu avem ce licitaţii să facem 

întrucât numărul medicilor  de familie pe Craiova care este un oraş închis, nu datorită 
nouă ci datorită legislaţiei de foarte mulţi ani, nu vine un medic decât când pleacă un 
medic. Practic chiriile sunt uniforme. Deci noi avem atâtea cabinete câţi medici avem 
şi nu poate să se întâmple nimic altceva.  Nu pot să apară nişte medici în plus atâta 
timp cât nu iese cineva la pensie şi Casa de Asigurări face o selecţie între ei, pleacă 
unul iese unul şi dacă vrea, poate să ne ceară nouă spaţiu şi vor plăti aceeaşi chirie 
care se plătea şi înainte. 

D-na Secretar: 
Cu privire la condiţia de legalitate, era vorba de un spaţiu care anterior a fost 

folosit în indiviziune, doi medici care aveau părţile comune împreună. Este un spaţiu 
care nu poate fi folosit decât ori în exclusivitate ori indiviziunea presupune cheltuieli 
foarte mari. De câţiva ani este nefolosit spaţiul. Nici unul dintre ceilalţi nu l-au cerut 
pentru că nu l-ar putea folosi. Singurul care poate să-l amenajeze, să-l folosească şi să 
plătească în mod corespunzător pentru el este acest medic. De aceea avem 
declaraţiile autentificate ale tuturor celor care sunt în această clădire şi care nu doresc 
să intre în acest spaţiu. 

Dl. Vasile: 
Să înţeleg din ceea ce a spus d-na viceprimar Calangiu că această policlinică are 

destinaţie exclusivă pentru medicii de familie?  
D-na Secretar: 
Ceilalţi sunt toţi medici de familie, decât acesta este medic de specialitate. Este 

depus la documentaţie acordul tuturor ca acest spaţiu să fie extins. 
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Dl. Vasile: 
Deci nu mai există medic de familie în Craiova care să-şi dorească acest spaţiu.   
D-na Secretar: 
Noi vorbim de cel care poate solicita aici pentru că nu se poate folosi în 

exclusivitate datorită aşezării sale. Uitaţi-vă pe schiţă.  
Dl. Vasile: 
Eu nu înţeleg dacă există şi alţi medici de familie care ar  şi-ar fi dorit. 
D-na Secretar: 
Sunt ataşate documentaţiile prin care aceştia sunt de acord să extindă spaţiul 

acest medic şi nu doreşte nimeni. Nu avem alte cereri. Nu se poate folosi. De aceea 
de cinci ani de zile este un gol de chirie, nimeni nu foloseşte, nimeni nu încasează.  

Dl. Badea: 
Ca să ştie toţi consilierii că poate nu s-au uitat pe proiect. Este vorba de  24 mp. 

Cel care era înainte avea 24 mp. Pentru a-şi desfăşura activitatea vine omul şi cere să 
i se completeze cu suprafaţă până la 101 mp ca să-şi desfăşoare activitatea în condiţii 
optime. Gândiţi-vă că, totuşi, 24 mp pentru a desfăşura activitatea în condiţii optime 
este cam puţin pentru un medic. De aceea până la urmă mie mi se pare că este normal 
şi uman să venim în sprijinul unui medic pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii 
optime pentru că, până la urmă, actul medical dânsul îl prestează în favoarea 
craiovenilor. Mie mi se pare corect. 

Dl. Preşedinte: 
Este o situaţie care a fost avută în vedere de executivul primăriei şi a fost luată 

singura decizie posibilă în această situaţie.  
Dl. Vasile: 
Daţi-mi voie să-i răspund colegului de la PNL pentru că ştiu că printre principiile 

fundamentale ale liberalismului este şi principiul egalităţii şanselor. Asta subliniam 
eu de fapt. Poate alţi medici din Craiova nu au avut această şansă. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre in ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007, având 
ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul 
Micropoliclinicii cu medici de familie din municipiul Craiova, cart.Brazda lui 
Noval, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, în sensul majorării suprafeţei de la 
23,78 mp., la 101,12 mp., reprezentând suprafaţa totală a cabinetului medical 
folosit în exclusivitate şi cota indiviză din spaţiile comune (hol, săli de 
aşteptare, grupuri sanitare), identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului 
Craiova a unor spaţii. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Godeanu Mihaela vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

52. 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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008, după 
cum urmează: 

a) se modifică valorile de inventar şi elementele de identificare ale 
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 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, 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. 
 
 

53. 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. 
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Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat  în domeniul public al municipiului 
Craiova a bunului identificat în anexa nr.3 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 147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova.  

Art.4.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. 
 
 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru 
organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de 
închiriere. 

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 pentru organizarea şi executarea serviciului public 

de transport local în regim de închiriere, 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. 
 
 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unor staţii de taxi în 
municipiul Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă înfiinţarea în municipiul Craiova a două staţii  taxi, amplasate 

după cum urmează: 
a) pe str.Ion Maiorescu, vis-a-vis de Colegiul Naţional Carol I, între 
sensul giratoriu şi str.Mihai Viteazul, având un număr de 5 locuri; 
b) pe str.Theodor Aman, între intersecţia cu str.Olteţ şi intersecţia cu 
str.A.I.Cuza, având un număr de 6 locuri. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.4 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare 
la  desfiinţarea, suplimentarea cu locuri şi înfiinţarea de staţii de taxi  în 
municipiul Craiova. 
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Art.3. 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. 
 
 

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

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 nr.42515/2002 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C.LUXTEN Lighting Co.S.A., în sensul 
extinderii sistemului de iluminat public, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Contravaloarea lucrărilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, în sumă de 
100.021,3 euro fără T.V.A, va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze actul adiţional 
de modificare a contractului nr. 42515/2002 de delegare a serviciului de 
iluminat public, în forma prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.235/2002 referitoare la aprobarea 
contractului de delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a 
sistemului de    iluminat public. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C.LUXTEN 
Lighting Co.S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor 
la obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă potabilă şi reţele de 
canalizare ape pluviale pe zona delimitată de străzile: Brestei, Poligonului 
cu alei, C-tin Gherghina şi Brezei”, din municipiul Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 

“Alimentare cu apă potabilă şi reţele de canalizare ape pluviale pe zona 
delimitată de străzile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina şi 
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Brezei”, din municipiul Craiova, având următorii indicatori tehnico – 
economici:  

 
 Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)      48.225,064 mii lei  
 din care: 
- C+M (inclusiv TVA)                                       38.727,937 mii lei,  
             
Durata de realizare                                              30 luni    
  
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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 Studiului de Fezabilitate referitor 
la obiectivul de investiţii “Alimentare cu apă şi canalizare pluvială 
Cartier Veterani”, din municipiul Craiova. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii 

“Alimentare cu apă şi canalizare pluvială Cartier Veterani”, din municipiul 
Craiova, având următorii indicatori tehnico – economici:  

 
 Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)      24.313,889 mii lei  
 din care: 
- C+M (inclusiv TVA)                                       18.951,288 mii lei,  
             
Durata de realizare                                              30 luni    
  
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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 atribuirea de denumiri unor străzi 
din municipiul Craiova, zona Bariera Vîlcii – Şimnicu de Jos şi zona 
Romaneşti. 

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 atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova, zona 
Bariera Vîlcii – Şimnicu de Jos şi zona Romaneşti, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

60. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de prestări 
servicii nr.4/28.09.2005 incheiat intre municipiul Craiova si S.C. 
GEOTOP 2001 S.R.L. privind lucrarea „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 prelungirea duratei 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”, până la data de 15 martie 2014. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului 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. 
 
 

61. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.460/2009 referitoare la concesionarea prin 
negociere directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care s-au edificat construcţii prin credit ipotecar 
de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

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.460/2009 după cum urmează: 
a) Se modifică suprafeţele de teren identificate la poziţiile 41 şi 42 astfel: 
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- Poziţia 41 - Lotul 46 cu număr cadastral (9801-9800/2)/46 va avea 
suprafaţa de 308,48 mp.; 

- Poziţia 42 - Lotul 47 cu număr cadastral (9801-9800/2)/47 va avea 
suprafaţa de 400,00 mp. 

b) Se completează cu poziţiile 43 şi 44 astfel: 
         -   Poziţia 43 - Lotul în suprafaţă de 456,00 mp. din str. C.Negruzzi, 

nr.16, cu număr cadastral (9801-9800/2)/3/2; 
         -   Poziţia 44 - Lotul în suprafaţă de 456,00 mp. din str. C.Negruzzi, 

nr.18, cu număr cadastral (9801-9800/2)/3/3. 
Art.2. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.460/2009 şi va avea următorul conţinut: 
„Valoarea  de pornire a negocierii directe pentru stabilirea redevenţei fiecărui 
teren, va fi stabilită  prin raport de evaluare efectuat pentru Tarlaua 27 
Parcela 359/2, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova”. 

Art.3. 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 unanimitate de 
voturi.    
 
 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.270/2010 referitoare la aprobarea modelului  
contractului de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale. 

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 modelului  contractului de vânzare-cumpărare a 

spaţiilor medicale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.270/2010, după cum urmează: 

1. se completează art.4 alin.1 cu literele c) şi d) care au următorul conţinut: 
 „c) plata ratei şi a dobânzii se va face până la data de 25 ale lunii, 
pentru luna în curs”; 
„d) pentru neplata la termen a ratelor lunare, cumpărătorul va fi 
obligat la  plata majorării de întârziere, în cuantum de 2% din suma 
restantă de plată” 

2. se completează art. 4 cu un nou alineat care are următorul conţinut: 
„alin.2: plata anticipată integrală poate fi făcută cu calcularea 
dobânzii menţionate la art.4 alin.1 lit.b, la diferenţa de preţ achitată.” 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contractelor de vânzare-cumpărare a spaţiilor medicale. 
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Art.3 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. 
 
 

63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.310/2012 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând 
domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

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

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, până la 
31.12.2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            (2) În termen de 30 de zile calendaristice după data stabilită la alin.1, 
construcţiile provizorii, cu destinaţia de garaje, urmează să fie desfiinţate, pe 
cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 

Art.2.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1, va fi stabilit conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013,modificată, 
privind impozitele şi taxele locale, pe anul 2013,. 

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

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

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

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

64. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.311/2012 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
 Art.1.Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.311/2012, după cum urmează: 
se anulează poziţiile nr.6, 10, 16, 24, 26, 28, 33, 45, 48, 52, 64, 65, 75, 78, 
79, 87, 93, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
se completează cu 18 poziţii, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, până la data de 31.12.2013, pentru terenurile 
identificate în anexele nr.1 şi 2, respectiv până la data de 31.08.2013, pentru 
terenurile identificate în anexa nr.3. 

              (2) În termen de 30 de zile calendaristice după termenele prevăzute la alin.1, 
construcţiile provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, urmează să fie desfiinţate, pe cheltuiala 
utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 

Art.3.Preţul închirierii terenurilor va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată, privind impozitele şi taxele 
locale, pe anul 2013. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contractelor de închiriere  identificate la art. 2 alin.1 din 
prezenta hotărâre.  

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

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

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

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 completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.86/2013, cu o poziţie: S.C. Cafe Bar Gold Star 
S.R.L., str. Dezrobirii, nr.92-94, teren în suprafaţă de 94 mp.  
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  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind 
construirea unor locuinţe colective, cu regim de înălţime max. P+5, în 
municipiul Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.2. 

Dl. Ştefârţă: 
Ştiu că au fost discuţii mai mult sau mai puţin publice legate de  faptul că 

certificatele de urbanism se referă la construcţii P+10 şi că în momentul acesta noi 
aprobăm construcţii P+5. Vreau să fac o clarificare în sensul ăsta concomitent cu 
conceperea acestui plan de urbanism zonal a avut loc şi conceperea unui studiu de 
fezabilitate. Din calculele care s-au făcut pentru acest studiu de fezabilitate a reieşit 
că ca să realizăm un regim de înălţime înalt de P+5 ar fi trebuit să cheltuim foarte 
mult cu fundaţiile acestei clădiri fiind o zonă cu probleme din punct de vedere al 
terenului şi atunci pentru a ajunge la o pondere optimă a preţului şi a beneficiilor care 
rezultă din ele, am ajuns la varianta cu P+5 pe care o propunem astăzi spre aprobare. 
Eu mă voi abţine de la a vota acest punct din cauză că sunt în conflict de interese 
fiind autorul acestui PUZ.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

         Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal  referitor la construire locuinţe cu regim de 
înălţime max.P+5, în municipiul Craiova, str.Dr.Dimitrie Gerota, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

67. Întrebări şi interpelări. 
Dl. Vasile: 

D-na Primar, nu fac decât să vă aduc din nou în discuţie ceea ce v-am adus şi 
acum două luni de zile. V-am ridicat două probleme: una cu privire la semaforizarea 
sau semnalizarea trecerii de pietoni din faţa şcolii nr. 24 din Brazdă, pe care mi-aţi 
promis că se rezolvă şi au trecut două luni de zile şi tot atunci am solicitat comisiei 
de sistematizare să revină la intersecţia Alexandru Macedonski cu Împăratul Traian 
în sensul de a avea prioritate maşinile care vin de pe Împăratul Traian către 
Macedonski cum era înainte deoarece în momentul de faţă nu există vizibilitate deloc 
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pentru cei care vin de pe Împăratul Traian să facă la stânga către str. Alexandru 
Macedonski. 

Dl. Albăstroiu: 
Am şi eu trei probleme foarte scurte. Este vorba de semaforul de la Grădiniţa 

Mihai Bravu. Totdeauna este ocupat pe partea dreaptă când se vine din Brestei spre 
primărie de taxiuri. Acolo este o staţie de taxi care conţine practic şase locuri de 
parcare dar se prelungeşte până la semafoare şi blochează, deci cineva să urmărească 
această situaţie că este foarte deranjantă pentru cei care se află în trafic.  

Al doilea punct ar fi ca pe lista de reparaţii şi reabilitare a străzilor să se aibă în 
vedere şi str. Şerban Vodă care leagă Brâncuşi de Păltiniş. Este într-o stare foarte 
proastă. 

Rog să se facă ceva pentru semaforul de aici de la Universitate, de pe Calea 
Bucureşti şi aş dori ca de la semafor şi până la teatru, unde este parcarea aceea, să se 
îngrădească cu un gard că am avut un eveniment nedorit şi luna trecută, a murit un 
cetăţean de 57 de ani. Călătorii stau pe scările Universităţii şi când vine tramvaiul  se 
grăbesc să treacă şi nu mai trec pe la semafor, o ia direct printre maşini şi din cauza 
asta sunt multe accidente în zona respectivă.  

Dl. Cherciu: 
Vă înnoiesc o solicitare pe care v-am făcut-o în trecut chiar de câteva ori, cea 

legată de acele praguri de limitare a vitezei. M-aţi asigurat de fiecare dată că se vor 
lua măsuri, însă  în continuare, cel puţin în zona Parcului Tineretului sunt aceste 
praguri deteriorate, şuruburile ieşite din asfalt şi nu numai că nu-şi fac funcţia pentru 
care au fost puse, constituie pericol pentru că la ora actuală ca să ocolească zonele 
deteriorate şoferii fac adevărat slalom pe acolo.  Deci părerea mea este că doar dacă 
daţi astfel de dispoziţie, în două ore situaţia se poate remedia. Tot în acea zonă îmi 
permit să vă atrag atenţia asupra deteriorării în ultimul hal a asfaltului şi a legăturii 
cu str. Bucovăţ în dreptul acelui podeţ. Este o zonă unde am văzut că sunt în general 
postaţi cei de la Jandarmerie sau Poliţia Locală. Vă spun, acel pod care trece peste 
pârâul care vine din parcul Tineretului este într-o stare deplorabilă. 

Următorul lucru la cre vreau să mă refer, îi dau o replică colegială d-lui Badea 
care ne purta nouă de grijă şi îşi aducea aminte de trecut când dânşii erau trei. Până la 
urmă îi spun şi eu că au fost trei şi aşa cum s-au comportat, acum sunt de două roi 
mai mulţi. Asta sperăm şi noi. Pe de altă parte constat că aveau mult mai multe 
intervenţii şi poziţii împotrivă când erau trei faţă de acum când sunt de două ori mai 
mulţi.  

De această dată mă adresez d-nei primar. Întâmplarea face ca acum câteva zile 
să răsfoiesc presa vremii şi mi-a sărit în ochi o declaraţie a dânsei care spunea că în 
Craiova acţionează în perioada d-lui Solomon firmele d-nei Udrea. Dânsa a motivat 
că  afirmaţia pe care a făcut-o se bazează pe informaţii din presă.  Eu îmi permit să-i 
adresez întrebarea, încă o dată, văzând faptul că acea firmă are în continuare 
contracte cu primăria Craiovei, dacă dânsa s-a edificat sau nu dacă d-na Udrea este 
acţionar în acele firme şi dacă este acţionar cum a făcut afirmaţia în trecut, cum este 
posibil ca în continuare noi să încredinţăm lucrările acestei firme blestemate. 

Dl. Badea: 
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Îmi pare rău că dl. consilier Cherciu a fost mai mult decât maliţios, chiar 
răutăcios, cu noi liberalii având în vedere că dânsul a fost coleg cu noi mult timp, 
chiar nu ne aşteptam să ne atace pe noi foştii lui colegi. 

Dl. Cilibiu: 
Probleme de interes cetăţenesc, d-na primar. Acum două luni de zile v-am 

sesizat problema din faţa Liceului Carol I unde la ora schimbului de ture de elevi, se 
fac ambuteiaje şi efectiv nu poţi să intri. Pe str. Mihai Viteazu stai câte 10-15 min ca 
să traversezi zona, indiferent dacă ai treabă sau nu prin zonă. Cred că Poliţia Locală 
ar trebui să-şi facă datoria. Apreciez crearea unor staţii de taxi care  sunt utile în zona 
centrală, dar nu se simte implicarea Poliţiei locale.  

Am o sesizare de la cetăţenii din zona Amaradia, intersecţia Doljului cu 
Amaradia. De când s-au pus semafoare cel puţin intermitent dreapta, poliţia stă pe 
Amaradia şi urmăreşte cetăţenii care vin de pe Doljului. Fiind străzi cu patru benzi, 
cu două benzi pe intrare în intersecţie, când se intră de pe Doljului şi de pe Amaradia 
spre centru, se poate face la dreapta spre George Enescu sau de pe Doljului la dreapta 
spre Amaradia cu verde intermitent. Există decât semafor roşu nefiind semaforul 
acela micuţ de verde intermitent şi nu se poate face la dreapta. 

A  treia problemă, acum trei luni de zile v-am rugat să aveţi în vedere în bugetul 
pe anul 2013 crearea unei benzi de preselecţie pentru intersecţia Constantin 
Brâncoveanu cu bvd. Dacia în zona restaurantului Olimp. Nu ştiu dacă aţi prins-o, v-
aş ruga şi vă reamintesc să luaţi în calcul. Acolo dacă o maşină face la stânga, 
celălalt din spate claxonează permanent dorind să facă la dreapta, fiind semafor cu 
verde intermitent dreapta. 

Vis a vis de starea drumurilor, am o adresă din partea Asociaţiei de Proprietari 
nr.  16 care a fost înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova prin care ni 
se sesizează nouă, consiliului local, dar în special dvs., administraţiei, starea jalnică a 
str. Sergent Constantin Popescu din Brazdă care este un pericol public în ceea ce 
priveşte siguranţa cetăţenilor în sensul că această arteră de circulaţie nu este 
semnalizată, marcată cu trecere de pietoni, neexistând trotuare adiacente pentru 
circulaţia pietonală.  Vă rog din suflet să o luaţi în calcul pentru investiţie poate chiar 
anul acesta. 

Ultima intervenţie - tot vorbeam de Maria Tănase  poate prelungiţi lucrările şi 
pe str. Paşcani care este groaznică. Intrarea din Craioviţa până să apară acel bulevard 
între Râului şi Tineretului, ca să ieşi din Craioviţa şi să mergi spre Brestei sau spre 
Severinului pe Paşcani este un adevărat slalom printre gropi. 

Dl. Daşoveanu: 
Aşa cum s-a remarcat în ultima perioadă în municipiul Craiova, respectarea 

regulilor de către taximetrişti a scăzut vertiginos. Au avut loc mai multe incidente, să 
spunem aşa majore şi constatăm zi de zi faptul că nu se respectă deloc locurile de 
parcare ale taximetriştilor, staţiile acelea der taxi. Am aprobat şi astăzi încă două 
staţii pe numărul de taximetre este mult prea mare faţă de numărul de locuri. Şi îmi 
aduc aminte să zic aşa cu nostalgie, acum câţiva ani de zile când de acest sector 
răspundea actualul administrator public, dl. Nedelescu, că în ciuda diverselor 
apelative din anumite ziare, dânsul îşi făcea treaba cu conştinciozitate şi oraşul 
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Craiova chiar arăta civilizat. Cred că ar trebui să regândiţi strategia asta şi poate 
pentru trei luni de zile dacă i-aţi trasa sarcină d-lui Nedelescu să se facă puţină ordine 
pentru că sunt anumite ore la care efectiv, din cauza taximetriştilor, cel puţin în 
Valea Vlăicii la intersecţie cu Ştefan cel Mare - Calea Bucureşti, în loc de 5-6 
taximetre sunt cel puţin 15 şi toată strada este gâtuită, aşa că vă rog să luaţi măsuri. 

Dl. Socoteanu: 
Eu o să schimb puţin registrul şi o să-mi permit o mică ingerinţă în faţa d-lui 

Badea şi o s-o rog pe d-na primar să aibă în vedere prin prisma iminentei desfiinţări a 
stadionului Oblemenco, prin prisma lipsei terenurilor de sport din localitatea Craiova 
şi fac o mică paranteză. Eu sunt implicat în fenomenul sportiv activând în calitate de 
avocat într-o asociaţie sportivă a avocaţilor. Am constatat pe propăria-mi piele şi am 
promis tuturor colegilor mei şi adversarilor noştri că o să ridic această problemă în 
cadrul Consiliului Local Craiova. Nu există terenuri de sport destinate sportului 
amator pentru  toţi, şi cu atât mai puţin sportului profesionist la nivelul municipal. 
Rugămintea mea este să aveţi în vedere o inventariere a bazelor sportive  şi aici iarăşi 
fac a doua paranteză:  stadionul Tineretului nu aparţine municipalităţii şi este oricum 
o fundătură, stadionul Electroputere iarăşi nu aparţine municipalităţii şi este destul de 
slăbuţ, singurul stadion din ce am identificat noi pe care se poate practica fotbal la 
momentul actual în Craiova este Extensiv care nu ştiu regimul juridic, cred că este 
privat, este în faliment, nu ştiu ce s-a mai întâmplat acolo. Rugămintea mea este să 
identificaţi posibilităţi pentru construcţia, achiziţia, nu ştiu ce să spun, a unor terenuri 
de sport destinate sportului pentru toţi la nivelul municipiului Craiova. Ideea vine din 
Olanda. Am fost acum la meciul dintre România şi  Olanda şi în toată Olanda am 
văzut în fiecare sătuc şi în fiecare orăşel  7 baze sportive compuse din câte şase-şapte 
terenuri de sport. În Craiova noi nu avem la momentul actual practic nici unul, 
Oblemenco urmează să fie demolat şi reconstruit, ceea ce presupune, evident,  timp. 

Dl. Ştefârţă: 
Foarte scurt. prima problemă. În faţă unde era înainte restaurantul Green House 

este un scuar care are o statuie pe el. Pe acelaşi scuar se găseşte un container. Eu am 
mai vorbit despre această distonanţă urbană. Nu are ce căuta un container de şase 
metri lungime pe doi lăţime şi doi metri înălţime într-un spaţiu rezervat unei statui 
care reprezintă şi o personalitate marcantă naţională. Este vorba de scriitorul Traian 
Demetrescu.  

A doua problemă este următoarea. Constat foarte des  că se parchează pe 
trotuare. Faptul că se parchează pe trotuare nu ar fi un lucru foarte grav dacă pietonul 
ar mai avea loc să treacă. Sunt străzi întregi pe care trotuarele sunt ocupate de maşini 
parcate, de rulote, de remorci. Eu vă spun un lucru. Ca să ridici o maşină de pe un 
trotuar este mult mai greu decât dacă o ridici dintr-o zonă în care să zicem, este pe 
carosabil. Eu mă angajez să modific regulamentul privind ridicările maşinilor în aşa 
fel încât costurile reprezentate de ridicarea unei maşini pe trotuar deja să interzică 
gândul de a mai păstra o maşină pe trotuar în situaţia în care nu mai există loc de 
trecere pentru o persoană. Înainte vreme, nu mai ştiu acum care este legislaţia actuală 
rutieră, se spunea că dacă rămâne un loc de trecere de 80 cm pentru o persoană, era 
permisă parcarea pe trotuar în locurile în care acest lucru nu era interzis. Nu se poate 
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ca o femeie cu copilul în cărucior să treacă pe carosabil ca să ocolească toate acele 
maşini care sunt parcate, nu este posibil ca un bătrân în baston să se expună să 
meargă pe stradă doar pentru că respectivii parchează în mod abuziv. Pot să vă aduc 
material fotografic  cu zeci, cu sute de astfel de exemple, este ceva endemic. Putem 
să combatem dacă umblăm la costurile prezentate de ridicarea maşinilor. Vă spun 
drept, şi firmele care ridică maşinile ştiind că primesc de trei ori mai mult pentru 
ridicarea unei maşini de pe trotuar vor fi dintr-o dată cu ochii pe acele maşini. Este o 
modalitate de a-i face pe oameni să  înţeleagă că trebuie să respecte nişte limite ale 
bunului simţ. Vă mulţumesc. 

D-na Primar: 
Îmi cer scuze pentru interpelările pe care mi le-aţi adresat  cu ceva timp în urmă 

şi nu s-au rezolvat. Cu această ocazie am constatat şi eu că funcţionarii primăriei sunt 
aici doar de poză. Nu am văzut pe niciunul dintre ei să-şi noteze ceea ce spuneţi dvs. 
ca să  pot să fac dispoziţiile. Mie mi se pare că dacă dumnealor vin în această sală, nu 
vin doar aşa ca să o umple, ci ca să şi rezolvăm interpelările consilierilor, motiv 
pentru care astăzi vreau să mi se aducă stenograma şedinţelor în care d-nii consilieri 
au ridicat aceste probleme ca să vedem de competenţa cui era să emită dispoziţiile în 
condiţiile în care am cerut foarte clar încă din şedinţa de atunci să mi se trimită 
dispoziţiile la semnat, ceea ce nu s-a întâmplat. 

N-o să mai revin la aceste subiecte pe care mi le-aţi adresat, mai ales cele 
referitoare la comisia de sistematizare la circulaţiei în care chiar ne întâlnim  des şi în 
care chiar analizăm şi mergem la faţa locului şi avem câte 20 de puncte. Ar putea să 
fie 23 cu ceea ce ridică consilierii. De acum înainte d-lor, vă rog, fiţi şi agendă când 
veniţi aici. 

La fel şi cu pragurile. 
În legătură cu firmele d-nei Udrea, eu înţeleg că i-aţi furat urnele, dar acum 

vreţi să o şi sărăciţi. Noi nu avem niciun nfel de party pri, cine câştigă acela este, 
mergem mai departe. 

Intersecţie Doljului, Amaradia, semaforizare la fel, benzile de preselectare, 
aproape toate lucrurile pe care mi le-aţi spus, ţin de comisia de sistematizare şi o să 
le cer funcţionarilor primăriei, nu-i mai rog de data asta, să ia stenograma pentru că 
nu şi-au notat absolut nimic şi să pună pe ordinea de zi a comisiei de sistematizare tot 
ceea ce aţi spus. 

În legătură cu locurile pentru taximetrişti nu sunt probleme doar în zonele pe 
care le amintiţi dvs., sunt peste tot. Sunt prea multe maşini de taxi faţă de cât suportă 
un oraş de mărimea Craiovei. Noi nu am mai emis nicio licenţă de taxi de când am 
venit în primărie. Sunt cei dinainte. Nu-mi permite legislaţia să le retrag licenţele 
decât în anumite cazuri de forţă majoră, ceea ce nu a putut să se întâmple. Încercăm 
să-i disciplinăm cu Poliţia Locală, dar să ştiţi că nu merge. S-au dat amenzi în neştire 
de către Poliţia Locală. În Brazdă, de exemplu, unde trec foarte des, sunt  40-50 de 
maşini dimineaţa, ajung până în intersecţie, în giratoriu, blochează intersecţia pentru 
că ei sunt parcaţi inclusiv în mijlocul intersecţiei. oricât i-am amenda este acelaşi 
lucru pentru că, efectiv, nu au unde să tragă, din acest motiv am mai şi făcut câteva 
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staţii de taxi ca să-i scoatem măcar de pe banda de aici de pe A.I. Cuza unde stau tot 
timpul şi blochează efectiv o bandă de circulaţie la semafor. 

Dl. Ştefârţă în legătură cu containerul de pe acel spaţiu, eu vă recomand 
călduros şi telefonul cetăţeanului. Să ştiţi că îl folosesc şi eu, nu trebuie să faceţi 
interpelare când vedeţi o situaţie de genul acesta. Pur şi simplu sunaţi la telefonul 
cetăţeanului, este informată urgent salubritatea ca să ia o măsură. Vreau să vă spun 
că am sunat şi eu pentru că nu pot să am în agenda telefonicîă numerele a 100 
angajaţi. Ei ştiu exact pe cine să contacteze şi ce au de făcut mai departe. Bănuiesc că 
de la salubritate s-a reţinut această problemă. Dl. Nedelescu îmi spune că nu este 
containerul salubrităţii. Controlaţi şi vedeţi despre ce este vorba. 

În ceea ce priveşte regulamentul, vă aşteptăm cu el să vedem despre ce este 
vorba.   

 
                                                                                                        
 

 
       Dl. Preşedinte:                      
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.03.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 
          Marin Traian Radu                    Nicoleta Miulescu 
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 Tudosie Ramona 
 


