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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 
                                         PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
                                    ORDINARE DIN DATA DE 28.11.2013 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Pîrvu, dl. Badea, dl. 
Toader.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  controlul de legalitate exercitat de prefect şi procesele 
verbale întocmite în  şedinţa ordinară din data de 31.10.2013 şi şedinţa extraordinară 
din 14.11.2013. Controlul de legalitate este exercitat cu privire la 4 hotărâri din 
şedinţa ordinară şi  toate 15 hotărâri din şedinţa extraordinară, toate fiind temeinice şi 
legale. Supun aprobării dvs. atât procesul verbal cât şi raportul cu controlul de 
legalitate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Cotescu pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 7108/22.11.2013, 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 28.11.2013, ora 10,00  în  Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 
2014. 

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

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

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. 
Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. 
Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a concursului de proiecte de management pentru Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  
administratorului de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

14. 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 
decembrie 2013. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă 
juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat Radu 
Marinescu, în vederea apărării intereselor municipiului Craiova, Primarului 
Municipiului Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul 
locativ de stat, în anul 2013-2014. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a trei terenuri care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str. Aleea I 
Bariera Vâlcii, nr.28A.  



sed ord. 31.10.2013                                                                                       3                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unei părţi din 
imobilul care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în 
str.Bujorului, nr.2. 

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, nr.4 din municipiul 
Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C.Termo Craiova 
S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.619/2013 referitoare la însuşirea raportului de 
evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală termică, 
situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.421/2011 referitoare la trecerea din domeniul public, 
în domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren, situat în Piaţa Veche, 
precum şi vânzarea acestuia prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com 
S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din proprietatea privată a 
Arhiepiscopiei Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de curăţire şi 
transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.467/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Craiova Nord 
– Zona Lacul Tanchiştilor”. 

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia 
“Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S1,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.30”.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S2,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.28”. 
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S3,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.26”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S4,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.24”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S5,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.22”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S6, situat pe str. Ion Cantacuzino, nr.20”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S9, situat pe str. Ion Augustin, nr.21”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S10, situat pe str. Ion Augustin, nr.23”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S11, situat pe str. Ion Augustin, nr.25”. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S12, situat pe str. Ion Augustin, nr.27”. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S30, situat pe str. Ion Augustin, nr.2”. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S40, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr18”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S41, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr.16”. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S43, situat pe str.Ion Augustin, nr.17”. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S44, situat pe str.Ion Augustin, nr.15”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S45, situat pe str.Ion Augustin, nr.13”. 
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49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S46 ,situat pe str.Ion Augustin, nr.11”. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S47, situat pe str.Ion Augustin, nr.9”. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S48, situat pe str.Ion Augustin, nr.7”. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S50, situat pe str.Ion Augustin, nr.12”. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S51, situat pe str.Ion Augustin, nr.10”. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S52, situat pe str.Ion Augustin, nr.8”. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S53, situat pe str.Ion Augustin, nr.6”. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S55, situat pe str.Ion Augustin, nr.1”. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S56, situat pe str.Victor Gomoiu, nr.3”. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S57, situat pe str.Victor Gomoiu, nr.11”. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S61, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr.4”. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U1, situat pe bvd Dacia, nr.97”. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U2, situat pe bvd Dacia, nr.95”. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U3, situat pe bvd Dacia, nr.93”. 
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63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U4, situat pe bvd Dacia, nr.91”. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U5, situat pe bvd Dacia, nr.89”. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U6, situat pe bvd Dacia, nr.87”. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U7, situat pe bvd Dacia, nr.85”. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U8, situat pe bvd Dacia, nr.86”. 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U9, situat pe bvd Dacia, nr.81”. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U10, situat pe bvd Dacia, nr.79”. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U11, situat pe bvd Dacia, nr.77”. 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.V3, situat pe bvd Dacia, nr.68”. 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.V4, situat pe bvd Dacia, nr.70”. 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R1a, situat pe str. Doljului, nr.1”. 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R1, situat pe str. Doljului, nr.3”. 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R2, situat pe str. Doljului, nr.5”. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R3, situat pe str. Col Scarlat Demetriade, nr.1”. 
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77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R4, situat pe str. Doljului, nr.9”. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R4a, situat pe str. Doljului, nr.7”. 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R5, situat pe str. Doljului, nr.11”. 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R6 ,situat pe str. Doljului, nr.13”. 

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R7, situat pe str. Doljului, nr.15”. 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R8a, situat pe str. Doljului, nr.17”. 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R8, situat pe str. Doljului, nr.19”. 

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R9, situat pe str. Doljului, nr.21”. 

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R10, situat pe str. Doljului, nr.23”. 

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.P31, situat pe str. Ceahlaului, nr.16”. 

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.43B, situat pe str. Fratii Bobescu, nr.2”. 

88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.H8, situat pe str. Spania”. 

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova,  bl.P1, situat pe str. Spania”. 

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.P30, situat pe str. Ceahlaului”. 
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91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.P32, situat pe str.Dealu Spirii”. 

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.C1, situat pe str.Spania”. 

93. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena 
Teodorini” Craiova, în Opera Română Craiova. 

94. Întrebări şi interpelări.  
 
 Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă 
gratuită, către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui 
teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”; 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB  S.R.L., în 
vederea susţinerii evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor 
de iarnă; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea 
spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central; 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale S.C. TERMO Craiova S.R.L., pentru anul 2013 

 
 Avem 94 puncte pe ordinea şi 4 peste ordinea de zi. Supun votului în primul 
rând ordinea de zi cu cele 94 de puncte. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
     Supun la vot cele 4 puncte peste ordinea de zi. 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 impozitelor şi taxelor locale, pe 
anul 2014. 

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

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

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



sed ord. 31.10.2013                                                                                       9                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al 
dlui. Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al 
dlui. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo 
Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a concursului de proiecte de management pentru Casa de 
Cultură „Traian Demetrescu” Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia 
de evaluare a  administratorului de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. 

14. 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 decembrie 2013. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de 
consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul 
de Avocat Radu Marinescu, în vederea apărării intereselor municipiului 
Craiova, Primarului Municipiului Craiova şi Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 
locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2013-2014. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a trei 
terenuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate 
în str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A.  

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unei părţi 
din imobilul care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, 
situat în str.Bujorului, nr.2. 

21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, nr.4 din 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către 
S.C.Termo Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.619/2013 referitoare la însuşirea raportului de 
evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi clădire C2-centrală 
termică, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.421/2011 referitoare la trecerea din domeniul 
public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unui teren, situat în 
Piaţa Veche, precum şi vânzarea acestuia prin negociere directă, către 
S.C. Gulliver Com S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din proprietatea 
privată a Arhiepiscopiei Craiova, în proprietatea publică a municipiului 
Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
curăţire şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, propuse de S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.467/2013 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul 
Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“Craiova Nord – Zona Lacul Tanchiştilor”. 

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
investiţia “Realizare canalizare pluvială pe strada Toamnei”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S1,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.30”.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S2,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.28”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S3,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.26”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S4,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.24”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl. S5,  situat pe str. C-tin Angelescu, nr.22”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S6, situat pe str. Ion Cantacuzino, nr.20”. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S9, situat pe str. Ion Augustin, nr.21”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S10, situat pe str. Ion Augustin, nr.23”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S11, situat pe str. Ion Augustin, nr.25”. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S12, situat pe str. Ion Augustin, nr.27”. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S30, situat pe str. Ion Augustin, nr.2”. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S40, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr18”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S41, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr.16”. 
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46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S43, situat pe str.Ion Augustin, nr.17”. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S44, situat pe str.Ion Augustin, nr.15”. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S45, situat pe str.Ion Augustin, nr.13”. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S46 ,situat pe str.Ion Augustin, nr.11”. 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S47, situat pe str.Ion Augustin, nr.9”. 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S48, situat pe str.Ion Augustin, nr.7”. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S50, situat pe str.Ion Augustin, nr.12”. 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S51, situat pe str.Ion Augustin, nr.10”. 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S52, situat pe str.Ion Augustin, nr.8”. 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S53, situat pe str.Ion Augustin, nr.6”. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S55, situat pe str.Ion Augustin, nr.1”. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S56, situat pe str.Victor Gomoiu, nr.3”. 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S57, situat pe str.Victor Gomoiu, nr.11”. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.S61, situat pe str.Dr C-tin Angelescu, nr.4”. 
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60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U1, situat pe bvd Dacia, nr.97”. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U2, situat pe bvd Dacia, nr.95”. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U3, situat pe bvd Dacia, nr.93”. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U4, situat pe bvd Dacia, nr.91”. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U5, situat pe bvd Dacia, nr.89”. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U6, situat pe bvd Dacia, nr.87”. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U7, situat pe bvd Dacia, nr.85”. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U8, situat pe bvd Dacia, nr.86”. 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U9, situat pe bvd Dacia, nr.81”. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U10, situat pe bvd Dacia, nr.79”. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.U11, situat pe bvd Dacia, nr.77”. 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.V3, situat pe bvd Dacia, nr.68”. 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.V4, situat pe bvd Dacia, nr.70”. 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R1a, situat pe str. Doljului, nr.1”. 
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74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R1, situat pe str. Doljului, nr.3”. 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R2, situat pe str. Doljului, nr.5”. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R3, situat pe str. Col Scarlat Demetriade, nr.1”. 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R4, situat pe str. Doljului, nr.9”. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R4a, situat pe str. Doljului, nr.7”. 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R5, situat pe str. Doljului, nr.11”. 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R6 ,situat pe str. Doljului, nr.13”. 

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R7, situat pe str. Doljului, nr.15”. 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R8a, situat pe str. Doljului, nr.17”. 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R8, situat pe str. Doljului, nr.19”. 

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R9, situat pe str. Doljului, nr.21”. 

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.R10, situat pe str. Doljului, nr.23”. 

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.P31, situat pe str. Ceahlaului, nr.16”. 

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.43B, situat pe str. Fratii Bobescu, nr.2”. 
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88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.H8, situat pe str. Spania”. 

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova,  bl.P1, situat pe str. Spania”. 

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.P30, situat pe str. Ceahlaului”. 

91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.P32, situat pe str.Dealu Spirii”. 

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova, bl.C1, situat pe str.Spania”. 

93. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena 
Teodorini” Craiova, în Opera Română Craiova 

94. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.339/2013 referitoare la transmiterea în folosinţă 
gratuită, către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui 
teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”; 

95. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB  S.R.L., în 
vederea susţinerii evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor 
de iarnă; 

96. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea 
spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion Central; 

97. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale S.C. TERMO Craiova S.R.L., pentru anul 2013 

98. Întrebări şi interpelări.  
 
 Dl. Preşedinte: 
 Înainte de a intra în ordinea de zi, permiteţi-mi să dau cuvântul d-lui 
viceprimar Genoiu, având în vedere că ieri în Bucureşti, la Ateneul Român, a avut 
loc un eveniment deosebit pentru municipiul nostru. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vreau să vă transmit mulţumirile d-nei primar, ale mele personale şi ale 
întregii administraţii a primăriei şi a asociaţiei „Craiova capitală culturală europeană” 
pentru 2021. Tuturor celor care aţi fost prezenţi la evenimentul de aseară de la 
Ateneul Român, a fost o reuşită, vorbesc celor care nu au fost. Balul Ambasadorilor 
este o manifestaţie care se organizează de şase ani de către o fundaţie specială din 
Bucureşti şi este pentru prima dată când se asociază cu un consiliu local sau cu o 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       16                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

primăriei în vederea acestei promovări a tinerelor talente din ţară. Deci pe lângă 
spectacolul care a fost dat de Filarmonica din Craiova, prezentarea spectacolului a 
fost realizată de artistul nostru, Tudor Gheorghe, care a specificat faptul că este 
alături de Craiova, este alături de oraşul lui natal în această campanie de susţinere a 
capitalei culturale. Premiile care au fost acordate la 5 copii din ţară, de excepţie, 
dintre care doi din Craiova.  Am avut onoarea să fiu în sală şi să stau lângă unul 
dintre cei mai mari muzicieni contemporani. Este vorba de dirijorul Cristian Badea, 
originar din Cluj, plecat în anii '70 la studii la Viena, la New York, la Philadelphia, 
actualmente manager general al Filarmonicii din Sidney şi cu care am comentat 
împreună fiecare  lucru pe care l-a văzut în sală. A rămas impresionat de un copil din 
Craiova, un talent deosebit, Radu Ionescu de la Liceul de Artă Marin Sorescu din 
clasa a XII-a, un chitarist de excepţie, chitară rece, şi care a ţinut un concert care a 
ridicat sala în picioare.  După toate premiile care au fost atribuite, unul din ele vreau 
să vă spun că a fost atribuit chiar de ambasadorul Austriei la Bucureşti, ambasador 
care cu o săptămână înainte a fost prezent în Craiova cu 25 de firme din Austria, 
furnizori sau potenţiali furnizori ai fabricii Ford şi care a rămas impresionat de 
primirea pe care a avut-o  în Craiova şi de toate discuţiile pe care le-au avut toţi cei 
25 de reprezentanţi  - şi a înmânat unul din aceste premii. Au fost prezenţi în sală 
oficialităţi, a fost prezent primul ministru care în discursul pe care l-a avut, şi-a 
exprimat foarte clar susţinerea pentru oraşul Craiova. A specificat că toate oraşele 
sunt ale Domniei sale ca şi suflet şi este legat de toată ţara, dar  în mod special de 
Craiova, deci a fost deja un semnal ca deschiderea care se arată în acest sens este fără 
margini.  
 Revin la personalităţile cu care am stat, inclusiv cu o altă personalitate, 
profesorul Bazil Mercea de la Universitatea de Studii Politice din Bruxelles. Toţi au 
constatat un singur lucru că ceea ce se face la Craiova. Şi cu ocazia acestui bal, dar şi 
cu toate celelalte manifestări sunt lucruri făcute cu foarte puţini bani faţă de ceea ce 
se face în Europa, dar cu foarte mult entuziasm. Felicit pe această cale pe toţi cei care 
au contribuit şi care contribuie în fiecare clipă şi în fiecare zi în tot ceea ce se 
întâmplă, felicit directorul Filarmonicii pentru talentul efectiv pe care îl are. Vraeu să 
vă spun că a fost remarcat din prima. Îmi pare rău că nu am un discurs foarte coerent 
pentru că am ajuns azi dimineaţă la ora 4 în Craiova, dar sunt efectiv, impresionat şi 
mişcat de ceea ce s-a întâmplat.  
 La un moment dat, în timp ce se cânta Rapsodia Română,  îmi spunea maestrul 
Badea că acel contrabasist din dreapta este senzaţional, în orice orchestră din lumea 
asta ar putea să cânte. A reglat la un moment dat şi dirijorul. Rămăsese dirijorul puţin 
în urmă şi acel contrabasist a reuşit să-l regleze. Mi-a cerut numărul lui de telefon. 
Am spus că voi încerca, dar omul are şaizeci şi ceva de ani, era cu părul alb. A spus 
că este fantastic, oriunde ar putea să cânte. Deci sunt lucruri pe care din modestie, am 
stat cu capul jos, am stat cu capul plecat, eu personal vă spun că parcă am fost 22 de 
ani în exil, nici nu ştiam că există oraşul Craiova, nu ştiam de oamenii care sunt, nu 
ştiam de copilul acesta, Iopnescu, de la Liceul de Artă. Senzaţional. Trebuie să fim 
uniţi, să ne promovăm valorile pe care le avem, şi să arătăm întregii Europe ceea ce 
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avem. Forma în care îmbrăcăm aceste lucruri, forma în care le transmitem, contează 
enorm de mult. Substanţa o avem cu prisosinţă. 
 În finalul premierii acestor copii,  a fost o fetiţă, îmi cer scuze că nu i-am 
reţinut numele, din Muntenegru, pe care România şi organizatorii balului au ţinut în 
mod deosebit să o premieze pe lângă ceilalţi copii români, ca şi semn de preţuire a 
ceea ce au făcut medicii  din Muntenegru la dezastrul în urma accidentului cu 
autocarul din Muntenegru şi a fost o formă de mulţumire cu prezentarea acestei fetiţe 
şi premierea ei o dată cu copiii români. O fetiţă de 14-15 ani care a susţinut o piesă la 
violoncel şi care în final a vorbit, şi a vorbit foarte frumos româneşte, ea fiind de 
câteva luni la studii în ţară. Copilul a spus un lucru care a făcut toată sala să se simtă 
altfel decât până atunci. A spus că ea a venit în România pentru că în ţara ei este 
recunoscută şcoala de muzică clasică şi mai ales şcoala de violoncel ca cea mai bună 
din Europa şi mulţumea pe această cale celor care au învăţat-o, prezenta nu ştiu ce 
premii, câştigase ea foarte multe premii pe la concursuri în Europa şi mulţumea celor 
care au învăţat-o ceea ce ştia. De multe ori noi nu ştim să apreciem ceea ce avem şi 
trebuie să ne atragă alţii atenţia.  
 Vreau să vă mai citesc un singur paragraf şi cu asta am încehiat, să nu vă ţin 
prea mult. Dl. Badea după vizita pe care a făcut-o şi unde i-am prezentat  câteva 
lucruri din oraşul nostru, foarte multe într-un timp foarte scurt, a fost însoţit de cei 
doi directori de la Teatrul Liric şi de la Filarmonică şi reprezentantul direcţiei de 
imagine. A trimis un mail a doua zi şi spune în felul următor: „Vroiam să vă 
mulţumesc din tot sufletul pentru ospitalitatea deosebită pe care ne-aţi acordat-o, 
pentru timpul pe care l-aţi petrecut cu noi. A fost o vizită foarte utilă şi vă felicit 
pentru tot ce aţi realizat până acum, de la noua clădire care va fi un mall cultural 
excelent, la programele şi proiectele pe care le aveţi. Vreau să vă spun că în mamm-
ul cultural, când a intrat, a spus că este una dintre cele mai valoroase clădiri pe care 
le-a văzut vreodată şi credeţi-mă că a văzut multe. Haideţi să punem în valoare ceea 
ce avem, că este păcat să nu o facem. 
 Dl. Preşedinte: 
 Mulţumim, d-le viceprimar. Aşa este. Cine a fost aseară la Ateneul Român 
ştie. Când este vorba despre copii, este un lucru sensibil şi apreciem cu toţii eforturile 
care se fac foarte greu pentru a  premia, dar, până la urmă, când se recunoaşte 
valoarea, ne bucurăm că avem şi noi copii din Craiova acolo şi nu este de neglijat 
faptul  să spunem că şi jumătate din Guvern a fost acolo, în furnte cu dl. prim 
ministru, ambasadori, diplomaţi şi alţi reprezentanţi ai multor instituţii de cultură din 
ţară. 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, 
pe anul 2014. 

 Dl. Cherciu: 
 Cei care se ocupă cu implementarea şi reglarea noului sistem, cred că mai au 
de lucru, pentru că am senzaţia că  se aude mai rău ca data trecută, se aude ca din 
găleată, deci ne vom înţelege foarte greu. 
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 Intrând în ordinea de zi, la punctul 1, la acest punct am de făcut un comentariu 
şi de propus două amendamente. În speranţa că se va ţine cont de aceste 
amendamente şi vor fi votate, atunci şi poziţia grupului PDL va fi de votare.  În caz 
contrar vom fi obligaţi să respingem acest proiect.  Acum pe fond, încep prin a spune 
că în opinia mea, administraţia locală care, în clipa de faţă, poartă pe umeri 
responsabilitatea  destinelor Craiovei, trebuie să dea dovadă de mai multă onestitate. 
Anume, s-a invocat, inclusiv în discuţia pe marginea acestui proiect în dezbaterea 
cetăţenească, faptul că creşterea impozitelor pe clădiri şi terenuri este modică. 
Inclusiv în raport există nişte calcule făcute care vor să demonstreze că, de fapt, la un 
apartament de 2-3 camere, va fi o creştere undeva de 20 lei. Repet, onestitatea ar fi 
obligat administraţia să mai spună un lucru, anume că pentru pensionari  se 
preconizează anul viitor o creştere a pensiei cu 3,7%. dacă facem un simplu calcul, 
acest 3,7% aplicat pensiei medii  înseamnă undeva o creştere de 20 lei lunar. Această 
creştere a fost întotdeauna descrisă public ca o creştere extraordinar de mare, dar, 
dacă este să ne raportăm la cifre, vom constata că  deja, ceea ce propune astăzi 
executivul, va face ca o lună de creştere să fie deja cheltuită de pensionari pe 
creşterea de impozit. Al doilea lucru de onestitate ar fi impus să se menţioneze foarte 
clar că actuala creştere are bază legală într-adevăr, nu depinde exclusiv de voinţa 
consiliului local  dar se bazează pe nişte acte normative emise în 2003, este vorba de 
Legea 571/2003, Legea Codului Fiscal. La acel moment  se afla la guvernare dl. 
Năstase, şi o Hotărâre de Guvern emisă în decembrie 2012 care prevedea creşterea 
bazei de impozitare cu 16% şi dădea o derogare consiliilor locale  pentru 2013. Asta 
este realitatea, iar dacă este să ne asumăm creşterea de pensii, aici da, ar fi  trebuit 
făcută menţiunea că această indexare este prevăzută printr-o hotărâre a guvernului 
Boc.  
 Acum intru în amendamentele pe care doresc să vi le propun. Primul dintre ele 
se referă la valoarea impozitelor pe care urmează să le plătească  agenţii economici 
aflaţi cu sediul şi care dispun de imobile pe raza municipiului Craiova. Trebuie să 
spunem faptul că actuala propunere, deci ceea ce este inclus în proiectul de hotărâre 
prevede aproape maximul permis de lege. Ori o administraţie care invocă faptul că 
doreşte să sprijine mediul economic, nu mi se pare normal să practice între procentul 
de 0,25 şi maximul de 1,5% cât prevede legea,  să practice valoarea de 1,5%  la care 
să mai aplice o majorare de 16%. Ţin să precizez că în anul 2012, printr-o hotărâre a 
consiliului local din anul 2011, această taxă a fost redusă cu aproape 10%. Anul 
trecut şi anul acesta, din nou taxele aplicate agenţilor economici sunt duse către 
maximul permis de lege. În aceste condiţii şi coroborat cu faptul că onor Guvernul 
României prevede ca pentru 2014, pe lângă taxele locale suportate pe clădiri şi  
terenuri, agenţii economici să plătească şi pentru alte tipuri de construcţii, o taxă de 
1,5% pentru toate construcţiile aflate în patrimoniu, venit care nici măcar nu este 
direcţionat către bugetul local, ci către bugetul naţional, deci în aceste condiţii 
propun ca valoarea luată în calcul să fie doar de 1,5% fără nicio altă majorare de 
15%.  
 Al doilea amendament pe care vi-l supun atenţiei mi-a fost adus la cunoştinţă 
de un grup de pensionari care mi-au semnalat că dânşii, în clipa de faţă,  exploatează 
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teren agricol destinat exclusiv culturii de legume şi zarzavat, într-o zonă insalubră. 
Este vorba de  zona Valea fetii de lângă cartierul Valea Roşie. Situaţia acestor 
terenuri este, să zic aşa, nu foarte în regulă, în sensul că, am o listă aici, din cei 20 de 
cetăţeni ai Craiovei care exploatează această suprafaţă, doar trei dintre ei au încheiat 
contract cu primăria. Cei care au fost corecţi sunt obligaţi să plătească o taxă de 2,5 
lei/mp/an care face la suprafaţa de 300 mp care este suprafaţa mediu, dânşii din 
pensiile care şi aşa sunt foarte reduse, să plătească 750 lei, repet, în condiţiile în care 
doar trei dintre dânşii au fost corecţi şi s-au înscris cu aceste terenuri. Având în 
vedere că terenul respectiv este un teren mlăştinos, este un teren în care înainte ca 
dânşii să intre în posesie, era folosit ca teren viran şi depozitare de gunoaie, 
propunerea mea este ca taxa anuală să fie doar de un leu pe mp pe an pentru 
terenurile care au această destinaţie. Vă mulţumesc. 
 Dl. Pană: 
 Am participat şi eu la dezbaterea publică care a avut loc referitoare la taxe şi 
impozite şi bineînţeles că am fost impresionat de modul în care anumiţi cetăţeni au 
ridicat această problemă. O să fac apoi nreferire şi la tehnica aceasta modernă ştiut 
faptul că tehnica înseamnă îmbunătăţire şi nu altceva. Revin la subiect. Am rămas 
impresionat de modul în care anumiţi cetăţeni au luat cuvântul şi şi-au spus punctul 
de vedere.  Am văzut într-una din intervenţii că noi, consiliul local, sau consilierii 
suntem practic, cei care dorim să mărim aceste taxe şi că, să presupunem aşa, 
anumite persoane, să spunem direct executivul, nu doreşte acest lucru. Eu am rămas 
puţin surprins de acest punct de vedere. De aceea aş vrea ca atunci când se transmite 
şi se supun dezbaterii, să vorbim cinstit şi deschis ce se întâmplă. Voi fi foarte scurt. 
Anul trecut am făcut 8 amendamente la bugetul local pe care le menţin şi acum. Dacă 
nu le aveţi, vi le dau în scris din nou.  De asemeni, ştiu şi anul trecut am discutat 
foarte clar că este legea Codului Fiscal, Legea nr. 571/2003, în care într-adevăr, se 
spune că o dată la trei ani se face indexarea. Anul trecut datorită reacţiei mai multor 
administraţii locale, s-a lăsat la latitudinea primăriilor, a administraţiilor locale dacă 
se indexează sau nu. Iată de ce  eu nu voi fi de acord cu amendamentul de creştere cu 
10%  pe terenuri şi clădiri pentru că dacă este să luăm în totalitate ceea ce spune 
legea, indexarea trebuie să se facă cu 16% la toate taxele şi impozitele. De aceea nu 
trebuie să mergem asimetric şi atunci luăm o decizie, ori mărim peste tot, ori 
micşorăm, aşa cum a fost punctul meu de vedere. Punctul meu de vedere a fost acela 
să nu mărim absolut deloc. Mai este un argument în această chestiune în afară de, 
dacă vreţi, posibilităţile pe care le au cetăţenii, de la pensionari şi până la cei care 
sunt salariaţi. Faptul că aceste venituri vor fi grevate de alte taxe şi impozite la nivel 
guvernamental, faptul că anul trecut nu am mărit taxele şi impozitele, a făcut posibil 
ca baza de impozitare să crească. Este un lucru de care trebuie să ţinem cont. Asta 
înseamnă gradul de suportabilitate al populaţiei. În momentul în care menţii un grad 
de suportabilitate bun, atunci vei avea încasări la buget.  Iată de ce argumentul este 
acela de a nu mări taxele şi impozitele locale nici la persoanele fizice şi nici la 
persoanele juridice. La persoanele fizice nu au suportabilitate şi persoanele juridice 
sunt acelea care duc  greul şi crează locurile de muncă. 
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 Şi eu am primit şi în audienţă materialul la care dl. Cherciu a făcut referire, cel 
din Valea Fetei, şi amendamentul meu este acela ca în loc de 2,5% pe mp să fie 1 
leu/mp taxa pentru terenul din Valea Fetii. De ce? Acolo oamenii aceia au făcut nişte 
investiţii, acolo oamenii aceia fac igiena acelui teren, oamenii aceia se preocupă 
pentru întreţinerea terenului. Dacă le urcăm de la 0,5 la 2,5 a fgost o creştere 
extraordinar de mare, mi se pare că de 10 ori de la 0,25. Eu propun să fie măcar un 
leu. Acestea sunt amendamentele pe care eu le propun în ceea ce priveşte bugetul, ca 
să fim foarte scurţi. Reţineţi, îmi menţin amendamentele de anul trecut, cele 8 pe care 
le-am avut. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că la mine a fost problema cu 
Codul Fiscal, dacă este de pe vremea nu ştiu cui. Îmi cer scuze pentru exprimarea pe 
care am avut-o la dezbaterea publică, chiar nu are importanţă de unde şi de când vine 
acest Cod Fiscal. Dacă vreţi să vă spun părerea mea personală, este că ceva nu este în 
regulă în sensul că vorbim de o indexare a  valorii unor imobile a căror valoare a 
scăzut. Asta este anormalitatea. De une vine şi cum vine, chiar n-are nicio 
importanţă, dar ceea ce pot să vă spun este faptul că noi nu votăm şi nu aplicăm nicio  
majorare. Se discută în permanenţă, este o chestie tehnică, un calcul, am avut o 
discuţie şi cu d-na directoare înainte de şedinţă, de la taxe şi impozite, d-na Bonescu 
şi am întrebat-o dacă există vreo majorare de 10%? Vorbim de majorări. Am stabilit 
că noi nu facem nicio majorare. D-na primar a spus foarte clar că nu facem nicio 
majorare, deci dacă este să vorbim , este această indexare de 16% pe care personal nu 
o înghit, pentru că, aşa cum v-am spus, se referă la indexarea valorii de impozitare a 
unor imobile a căror valoare a scăzut în mod constant. Dar această indexare de 16% 
se traduce într-o creştere a impozitului de 10%. Este singura de care vorbim. Ori asta 
este cea care se face conform acelui Cod fiscal care, încă o dată vă spun, chiar nu are 
importanţă de unde vine şi de când vine, dar ăla impune acest lucru, iar noi nu avem 
posibilitatea anul ăsta să stabilim dacă o aplicăm sau nu o aplicăm. Ea este în vigoare 
şi trebuie să o aplicăm. Dacă vreodată, până la sfârşitul anului apare vreun 
amendament, aşa cum a fost şi anul trecut prin care se suspendă această indexare, 
Doamne, ajută, îl aplicăm imediat. Via a vis de acea solicitare cu terenurile din valea 
Fetei, d-na secretar poate să vă spună mai multe. Problema este că toate aceste 
terenuri la ora asta se inventariază pe Legea 165 şi vor fi puşi în posesie cei  care au 
hotărâri judecătoreşti, care au cereri, deci se pare că nu vor mai fi închiriate de aici 
încolo. 
 Dl. Pană: 
 Intervenţia a fost aceea şi dvs. aţi subliniat faptul că anul trecut, deşi era lege, 
Legea Codului Fiscal, spune că nu s-a făcut. De aceea, rugămintea mea este să faceţi 
toate diligenţele de aşa natură, încât până la sfârşitul anului, chiar şi la începutul 
anului viitor să se aplice acelaşi principiu pe care l-am aplicat anul trecut. Eu n-am 
spus că mărim taxele şi impozitele, ele sunt urmare a creşterii de 16% care este 
inflaţia, dar aşa cum s-a făcut anul trecut, asta am şi spus în cuvântul meu, de aceea 
am şi intervenit acum, aşa cum am făcut anul trecut să facem şi anul acesta. Referitor 
la Valea Fetei, am înţeles ce aţi spus dvs., însă reţineţi că nu se ştie, din câte terenuri 
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sunt acolo, poate mai rămân. Că rămân 10 terenuri, că rămâne un teren, haideţi să 
stabilim să venim în sprijinul oamenilor. 
 D-na Secretar: 
 S-au formulat două amendamente: primul amendament are în vedere art. 2 
alin. 4 „se exclude majorarea de 15%” cum a cerut dl. Cherciu. Al doilea 
amendament făcut atât de dl. Pană cât şi de dl. Cherciu, diminuarea de la 2,5 lei la 
1leu/mp/an, Cap. III, terenuri pentru culturi. O să le supunem la vot pe rând.  
 Dl. Preşedinte: 
 Primul cu diminuarea pentru persoanele juridice a acelei majorări de 15%. 
Cine este pentru? Votat cu 5 voturi pentru (Pană, Cilibiu, Vasile, Cherciu, 
Daşoveanu), 18 voturi împotrivă şi 1 abţinere (Predescu). A fost respins acest 
amendament. 
 Supun la vot al doilea amendament cu reducerea de la 2,5 la 1 leu/mp/an. 
Votat cu 5 voturi pentru (Pană, Cilibiu, Vasile, Cherciu, Daşoveanu), 18 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere (Predescu). A fost respins şi acest amendament.  
 Supunem la vot proiectul propus de executiv în forma prezentată. Cine este 
pentru? 
 CAP. I – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
Art.1 (1) Impozitul pe clădiri  în cazul  persoanelor fizice se calculează prin aplicarea 

cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, ţinându-se cont 
şi de celelalte elemente prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. Valorile impozabile pe metru pătrat 
de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice sunt 
cele prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

  (2) Impozitul se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2014 şi 30 
septembrie 2014, inclusiv. 
(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat de către contribuabili persoane fizice de 
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral, până la primul termen de plată. În 
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate în 
Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
(4) Persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri în afara celei de la 
adresa de domiciliu au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia 
Impozite şi Taxe, la fiecare modificare a acestei situaţii. 
(5) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, 
impozitul pe clădiri se majorează,  astfel: cu 65% pentru prima clădire, în afara 
celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire, în afara celei de 
la adresa de domiciliu; cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele, în afara 
celei de la adresa de domiciliu. 
(6)Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, 
îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, 
are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate 
al administraţiei publice locale, Direcţia Impozite si Taxe, în termen de 30 de 
zile. 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       22                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

(7) Se acordă reducerea impozitului pe clădiri cu 10% pe o perioadă de 7 ani 
pentru  persoanele fizice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor 
din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie 
pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate 
de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după 
caz, în raportul de audit energetic. 
Procedura de acordare a facilităţilor fiscale este prevăzută în Anexa nr.10, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(8) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele 
prevăzute limitativ la art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 (9) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul 
an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului 2014, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au clădiri în 
proprietate, se stabileşte prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii de 
inventar a clădirilor, înregistrate în contabilitatea acestora,  iar impozitul/taxa 
pe clădiri astfel calculat(ă) se majorează cu un procent de 15%. 
 (2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, pentru stabilirea impozitului 
pe clădiri se aplică următoarele cote: 
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani   anteriori 
anului fiscal de referinţă; 
b) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani   anteriori 
anului fiscal de referinţă; 
(3) Cota se aplică asupra valorii de inventar a clădirilor, înregistrate în 
contabilitatea persoanelor juridice, până la sârşitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare,  conform prevederilor legale în vigoare.  
(4) Impozitul/taxa calculat(a) în condiţiile alin.(2) se  majorează cu nivelul de 
15%.  
(5) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul 
an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului 2014, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 
(6) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt cele 
prevăzute limitativ la art.250 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(7) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, persoanelor juridice altele decât cele de drept public, se 
stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri.  
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(8) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în 
cursul unui an calendaristic,  se stabilieste în procent de  5% din valoarea de 
inventar a clădirii. Impozitul calculat va fi majorat cu 20%. Sunt exceptate de 
la aplicarea acestei cote, structurile cu destinaţie turistică care au autorizaţie de 
construire în perioada de valabilitate şi au început lucrările în termen de cel 
mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 
(9) Se acordă reducerea impozitului pe clădiri cu 2%, pe o perioadă de 7 ani 
pentru persoanele  juridice, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor 
din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie 
pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate 
de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după 
caz, în raportul de audit energetic. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale 
este prevăzută în Anexa nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1)  Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, luând în calcul suprafaţa în metri 
pătraţi de teren, rangul I al Municipiului Craiova, zona şi/sau categoria de 
folosinţă  a terenului, nivelul în lei/ha. 
(2)Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale până la 31 
martie 2014 şi 30 septembrie 2014, inclusiv. 
(3) Impozitul/taxa anual(ă) pe teren, datorat(ă) de către contribuabili, persoane 
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral, până la 
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai 
multe terenuri amplasate în Municipiul Craiova, suma de 50 lei se referă la 
impozitul pe teren cumulat. 
(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. Dacă o persoana 
juridica – concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare ori de 
folosinţă – încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosinţă pentru acelaşi teren cu alte persoane, taxa pe teren va fi datorată 
de utilizatorul final. 
(5) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, 
având categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, este stabilit în  Anexa 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(6) Nivelul impozitului/taxei pe terenul din intravilanul Municipiului Craiova, 
dar cu altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, este 
stabilit în  Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(7) Zonarea teritoriului municipiului Craiova în vederea determinării 
impozitului pe terenul din intravilanul localităţii, este prevăzută în Anexa nr.5, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(8)Nivelurile pentru terenurile situate în extravilanul municipiului Craiova sunt 
prevăzute în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (9)Terenurile pentru care nu se datorează impozit  sunt prevăzute în art.257 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare. 
(10) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului / taxei pe terenuri, datorat(e) 
pentru întregul an de către contribuabilii,  persoane fizice sau juridice, pana la 
data de 31 martie a anului 2014, se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.4. (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, în cazul 
oricăruia din următoarele autovehicule, ce aparţin contribuabililor persoane 
fizice şi juridice, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, 
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

 
 (2) Sumele prevăzute în tabelul de la alin.(1)  sunt stabilite la nivelul prevăzut 
prin Hotărârea Guvernului nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul 2013 la care s-a adaugat  o cotă 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm3 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv 9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 
cm3 inclusiv 20 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 
cm3 inclusiv 79 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 
cm3 inclusiv 158 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 
6. Autobuze, autocare, microbuze 26 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 33 

8. Tractoare înmatriculate 20 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 165 lei/an» 
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adiţională de 10%, conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 (3) Impozitul anual pe mijlocele de transport, datorat de către contribuabili, 
persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral, până 
la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate 
mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe 
mijloacele de transport cumulat. 
 (4) Pentru ataşe, impozitul pe mijloacele de transport se stabileste la nivelul a 
50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.  
(5) Impozitul pe mijloace de transport pentru remorci, semiremorci si rulote*) 
este egal cu suma corespunzătoare din următorul tabel: 

Masa totală maximă autorizată Impozit 
- lei - 

a) Până la o tonă, inclusiv 9 
b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) Peste 5 tone 64 
*)  Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule. 
 (6) Impozitul pe mijloace de transport pe apă este egal cu suma 
corespunzătoare din următorul tabel: 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement 1119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 
d) peste 4000 CP 2237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 
3000 de tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 
(7) Se aprobă impozitul  pe mijloace de transport pentru autovehiculele de 
transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
conform  Anexei nr.6 la prezenta hotărâre. 
(8) Se aprobă impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule 
articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă 
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autorizată egală sau mai mare de 12 tone, conform Anexei nr.7 la prezenta 
hotărâre. 
(9) Impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual, în două rate egale, 
până la 31 martie 2014 şi 30 septembrie 2014, inclusiv. 
(10) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, 
datorat pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, pana la data de 
31 martie a anului 2014, se acorda o bonificaţie de 10%. 

Art.5. Se aprobă taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, astfel: 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 6 
b) între 151 şi 250 m, inclusiv 7 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 14 

f) peste 1000 m2 14+0,01 lei/m2, pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1000 m2 

Art.6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol precum şi altor exploatări, se stabileşte la 8 lei/mp 
afectat. 

Art.7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire, se stabileşte 3% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de organizare de şantier. 

Art.8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe 
sau rulote ori campinguri, se stabileşte la  2%  din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie. 

Art.9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, spaţii      
de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru 
amplasarea      corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor, se 
stabileşte la 8 lei/mp. 

Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă, se stabileşte la 0,5% 
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru oricare altă 
construcţie decât cele prevăzute la articolele nr.6, 7, 8, 9 şi 10, se stabileşte la 
1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile 
aferente. 

Art.12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii, se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 
stabilită pentru determinarea impozitului clădirii. În cazul desfiinţării 
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parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei, se modifică 
astfel încât să reflecte porţiunea de construcţie care urmează a fi demolată. 

Art.13. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire, se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizaţiei iniţiale.  

Art.14. Taxa pentru autorizarea lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apã, canalizare, gaze, energie electricã, telefonie şi televiziune 
prin cablu, se stabileşte la valoarea de 12 lei/instalaţie. 

Art.15. Taxa pentru emiterea avizului de principiu pentru realizarea lucrarilor 
tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, se stabileşte la valoarea de 12 lei. 

Art.16. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradală şi adresă se 
stabileşte la valoarea de 10 lei. 

Art.17. (1) Taxa pentru eliberarea acordurilor de functionare pentru desfasurarea 
unei activitati economice, se stabileşte la valoarea de 83 lei/an. 
(2)Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
autorizaţiei şi se plăteşte anticipat, până la 31 decembrie a anului în curs, 
pentru anul următor. 

Art.18. Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau  alte 
asemenea planuri, deţinute de autoritatea locală, se stabileşte  la 33 lei/mp de 
plan. 

Art.19. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator si viza anuala a acestuia, 
se  stabileşte  la valoarea de 92 lei. 

Art.20. (1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, clasificată în clasa CAEN 5610   – 
„restaurante” şi 5630 –„baruri”, se stabileşte astfel: 
a)  pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la 50 mp - 900 lei; 
b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 51 mp şi 150 mp -1.800 lei; 
c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între 151 mp si 300 mp - 3.300 
lei; 
d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 300 mp  - 4.000 lei. 
(2) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea/vizarea autorizaţiei de 

funcţionare. 
Autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi economice se vizează anual, 
până la data de 31 decembrie, pentru anul următor. 

Art.21 (1) Se aprobă taxele pentru folosirea mijloacelor de afişaj, reclamã şi  
publicitate, după cum urmează: 

a)Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pe bază de contract sau altă 
formă de înţelegere, este în procent de 3% din valoarea contractului, exclusiv 
taxa pe valoare adăugată. Suma astfel calculată, se majorează cu 20%, 
conform art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
Contribuabilii care realizează publicitate pentru diverşi clienţi, prin afişare pe 
mijloace de transport destinate special acestui scop, pe clădiri sau panouri cu 
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expunere în spaţiul public (străzi, pieţe), au obligaţia să calculeze, să reţină şi 
să vireze la bugetul local, taxa calculată conform lit. „a”, indiferent de forma 
sau denumirea contractului în baza căruia realizează venitul. Taxa pentru 
servicii de reclamă şi servicii se virează lunar, în contul bugetului local, până 
pe data de 10 ale lunii următoare celei în care se realizează venitul; 
b) Taxa anuală pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate pentru panouri, 
afişaje şi structurile de afişaj situate în locul în care se derulează o activitate 
economică, se stabileşte la 32 lei/mp/an sau fracţiune de mp; 
c)Taxa anuala pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, realizată prin 
oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj, se stabileşte la  23 lei/mp/an 
sau fracţiune de mp; 
d)  Taxele aprobate la lit. „b” şi „c” se plătesc anual, în două rate egale, până 
la 31 martie 2014 şi 30 septembrie 2014, inclusiv. 
(2) Se aprobă taxa de publicitate pentru folosirea temporară a domeniului 
public sau privat al municipiului după cum urmează: 

Specificaţie   - lei/mp/zi- 
 

Mod de 
plată 

a. Taxa de reclama şi publicitate pentru expunerea 
temporara pe domeniul public sau privat al municipiului 
a afişelor de publicitate 

10  anticipat 

b. Taxa de reclamă si publicitate pentru contribuabilii 
care efectuează temporar (până la 30 zile) publicitate si 
reclamă pe domeniul public pentru produsele proprii sau 
în numele altora fără contract. 

22 anticipat 

(3) Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului 
public si privat al municipiului Craiova, în scop de reclamă şi publicitate 
realizată prin panouri, afişaj sau structură de afişaj, prevăzute la pct.2.b, se 
stabileşte la 12 lei/mp/zi. 
(4) Orice contribuabil care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi  
publicitate, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Direcţia Impozite 
şi  Taxe, în termen de 30 de zile de la data amplasării, sub sancţiunile 
prevăzute de  art.294 alin.2 din Codul fiscal. 

Art.22. (1) Impozitul pe spectacole pentru manifestãrile artistice şi distractive de 
videotecã şi discotecã, se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se 
desfãşoarã spectacolul, dupã cum urmează: 
a) în cazul videotecilor =  2 lei/mp/zi.   
b) în cazul discotecilor  = 3 lei/mp/zi.  
(2) Impozitul pe spectacole se ajustează cu coeficientul de corecţie 5 pentru 
municipiul Craiova. 
(3) Cota de impozit pentru orice persoană care organizeaza o manifestare 
artistica, o competiţie sportivă sau alta activitate distractiva în municipiul 
Craiova, se stabileşte după cum urmează: 
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a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, 
opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea 
unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau 
internaţionala, cota de impozit este egala cu 2%; 
b) în cazul oricarei alte manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a), 
cota de 
impozit este egala cu 5%. 

 Art.23. Taxa hotelieră pentru şederea în municipiul Craiova, datoratã de persoanele 
fizice în varsta de peste 18 ani, se stabileşte 1% aplicată asupra valorii totale a 
cazarii/tarifului de cazare, pentru fiecare zi de sejur a turistului.            

  Taxa astfel calculată se majoreaza cu 20% conform art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.24. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 
terase sezoniere, parcuri de distracţii şi activităţi de agrement în care se 
desfăşoară activităţi comerciale, diferenţiată pe zone de atractie comercială, 
se stabileste astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 
Zona 0 0,5 
Zona 1 0,40 
Zonele 2 şi 3 0,30 

 
Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat cu 

construcţii provizorii şi rulote, diferenţiată pe zone de atracţie comercială, se 
stabileste astfel: 

 
a) Pentru activităţi de producţie şi prestări de servicii: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 
Zona 0 0,25 
Zona 1 0,20 
Zonele 2 şi 3 0,1 

 
 
 

b) Pentru activităţi comerciale: 
 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 0,40 
Zona 1 0,35 
Zonele 2 şi 3 0,30 
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Art.26. (1) Taxă pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat, 
cu tonete stradale, măsuţe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată pe zone 
de atractie comerciala, se stabileste astfel: 

 
 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 7 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 
10 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

Art.27. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand domeniului 
public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru comercializarea 
de carte-presa şi prestari de servicii, diferentiata pe zone de atractie 
comerciala, se stabileşte astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

(2) Pentru ocuparea temporară a locurilor publice pe o perioadă mai mică de 
3 zile, nivelul taxelor de mai sus, va fi majorat cu 300%. 

Art.28. Taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor, aparţinând domeniului public 
şi privat, în scopul depozitării de diverse materiale si utilaje, precum si 
amplasarea de schele pentru efectuarea unor lucrari de contructii/reparatii 
cladiri, diferenţiate pe zone de atracţie comercială, se stabileşte astfel: 

 Zona de atracţie comercială lei/mp/zi 
Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

 
Art.29. Tariful minim pentru scoaterea la licitaţie şi ocuparea spaţiilor comerciale  şi 

a construcţiilor provizorii (căsuţe, chioşcuri, etc) ce aparţin domeniului 
public/privat al municipiului Craiova, în funcţie de zona de atracţie 
comercială, se stabileşte astfel: 

Zona de atracţie comercială lei/mp/luna 
Zona 0 20 
Zona 1 17 
Zonele 2 şi 3 15 

 
Art.30. Zonele de atracţie comercială avute în vedere la stabilirea taxelor instituite la 

art.24, art.25, art.26, art.27, art.28 şi art.29 sunt prevăzute în Anexa nr.8 la 
prezenta hotărâre. 
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Art.31. Sancţiunile prevazute la art.294 alin. (3), (4) şi (6) din Legea nr.571/2003, 
vor fi: 

 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art. 294 alin. (3) 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă 
de la 279 lei la 696 de lei 

 

Art. 294 alin. (4) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei. 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 294 alin. (6) 

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu 
amendă de la 1116 lei la 2784 lei. 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei. 

 
CAP. II.  TAXE SPECIALE 
Art. 32. (1) Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de liber acces pentru autovehiculele 

cu greutate mai mare de 3,5 tone, în perimetrul „A” şi „B” ale municipiului 
Craiova, se stabileste la urmatoarele niveluri: 

Perimetrul  Specificaţie lei/zi/vehicul 

Perimetrul „A”: 
Bd. Dacia – Bd. Decebal – Str. 
Caracal –Str. Corneliu Coposu 
– Bd. 1 Mai – Bd. Stirbei Voda 
– Str.  Brestei – Str. Pelendava, 
din care se excepteaza 
perimetrul interior B 

Pentru transportarea unor 
marfuri perisabile (carne, peste, 

produse lactate, vin, etc.) si 
materiale de constructii 

12 

 Pentru transportarea altor tipuri 
de mărfuri 24 
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Pentru transportarea unor 
marfuri perisabile (carne, peste, 

produse lactate, vin, etc.) si 
materiale de constructii 

15 

Perimetrul „B”: 
Calea Bucuresti – Bd. Carol I – 
str. Aries –str. M.Kogalniceanu 
– str. Sf. Dumitru – str. Felix 
Aderca – str. Madona Dudu – 
str. Ion Maiorescu – str. Mihai 
Miteazu – str. Unirii Pentru transportarea altor tipuri 

de mărfuri 30 

 (2) Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de 
autovehicule: 

-  autovehicule aparţinând unităţilor bugetare din municipiul Craiova; 
- autovehicule destinate intervenţiilor de orice fel la agenţii economici şi 
instituţiile publice; 
- autovehicule aparţinând unităţilor militare, salvării, unităţilor de pompieri, 
unităţilor de jandarmi, penitenciarelor; 
- autovehiculele folosite în scopul salubrizării; 
- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populaţiei cu butelii de aragaz; 
- autovehiculele destinate transportului angajaţilor la locul de muncă şi de la 
locul de muncă; 
- autovehiculele ce efectuează colectarea deşeurilor (de hârtie, de provenienţă 
animală etc.) şi transporturi funerare. 

Art.33. Taxa pentru accesul în Parcul Nicolae Romanescu, pentru toate tipurile de 
vehicule, aşa cum sunt menţionate în Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.217/2005, se  stabileşte la 4,8 lei/mp/zi/vehicul. 

Art.34. Taxă pentru atestarea în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de 
imobile, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.303/2012, este de 100 lei în cazul persoanelor fizice şi 300 lei în cazul 
persoanelor juridice. Taxele speciale pentru activitatea de administrare a 
imobilelor se utilizează integral pentru buna desfăşurare a activităţii de 
atestare a persoanelor fizice, precum şi de autorizare a persoanelor juridice,  
conform  art.60 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.303/2012. 

CAP. III.  ALTE TAXE LOCALE 
Art.35. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate 

obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică, aşa cum sunt 
definite în Legea nr.571/2003, art. 283, alin. 2, modificată prin Legea 
nr.494/2004, se stabileşte, în funcţie de numărul de zile pentru care 
deţinătorul declară că îl utilizează în scopul obţinerii de venit,  la valoarea 
de 15 lei/zi/utilaj şi se virează la bugetul local, până la sfârşitul lunii 
următoare celei în care s-a realizat venitul. 

Art.36. (1) Taxa pentru folosirea suprafeţelor de teren aparţinând domeniului public 
al municipiului Craiova, prevăzute în autorizaţiile de construire, pentru 
executarea de căi de acces la spaţiile cu altă destinaţie, decât cea de locuit, 
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situate în blocurile de locuinţe, ori  în alte clădiri, se stabileşte la valoarea de 
60 lei/mp/an. 

 (2) Prin cale de acces se înţelege realizarea de: alei, scări, rampe, jardiniere şi 
alte lucrări pentru realizarea de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât cea 
de locuit, care nu vor fi prevăzute cu închideri laterale. 
(3) Taxa se datorează începând cu luna următoare celei în care s-a eliberat 
autorizaţia de construire. 
(4) Taxa se plăteşte anticipat, la eliberarea autorizaţiilor de construire, pentru 
întreaga perioadă prevăzută în acestea. 
(5) Pentru anii următori celui în care s-a eliberat autorizaţia de construire, 
taxa se plăteşte integral, până la data de 31 martie, inclusiv, a fiecărui an. 
(6) Pentru sumele neachitate în termen, contribuabilii datorează majorări de 
întârziere calculate potrivit prevederilor legale pentru neplata în termen a 
obligaţiilor bugetare. 

Art.37. Taxele pentru eliberarea formularelor necesare emiterii certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construire, se stabilesc astfel: 

Denumirea formularului lei/set 

a) formulare documentaţie pentru obţinerea certificatului  de urbanism 9 
b) formulare documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire 12 
c) formulare documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de demolare 12 
d) formulare documentaţie pentru obţinerea avizului Consiliului 
Judeţean 7 

e) formulare documentaţie pentru obţinerea  fişei tehnice 2 
 
Art.38.Taxa pentru fiecare aviz obţinut, în numele solicitantului, de structura de 

specialitate organizată în cadrul Primăriei Municipiului Craiova, se stabileşte 
la 7 lei. 

Art.39. Taxele pentru eliberarea de copii ale documentelor existente în arhiva 
Primăriei Municipiului Craiova, cu excepţia celor referitoare la drepturile 
salariale, se  stabilesc astfel: 

Tip format Persoane fizice 
lei 

Persoane juridice 
lei 

Format A4 4 5 
Format A3 5 7 
Format A2 6 9 

 
Art.40. Taxa pentru eliberarea de copii după documentele solicitate în conformitate 

cu prevederile Legii nr.544/2001,  se  stabileşte la 1 leu/coala si/sau filă. 
Art.41. Taxa pentru folosinţa terenurilor aparţinând domeniului privat al 

municipiului Craiova, cultivate cu legume şi zarzavaturi, se  stabileşte la 2,5 
lei /mp/an. 

Art.42. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii, având 
destinaţia de garaje, se  stabileşte la 1,5 lei/mp/lună. 
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Art.43. Taxa pentru folosinţa terenurilor ocupate cu construcţii provizorii, având 
destinaţia de copertine, se  stabileşte la 1,2 lei/mp/lună. 

Art.44. Taxa pentru folosinţa păşunilor comunale din teritoriul administrativ al 
municipiului Craiova, se  stabileşte  astfel: 

 Categorie animale lei/sezon 
Bovine şi cabaline adulte 30 
Tineret bovin şi cabalin până la 2 ani 25 
Ovine şi caprine 20 

 
Art.45.Taxa de eliberarea autorizaţiei taxi/vizare anuală, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/2007, se  stabileşte la 
60lei/an. 

Art.46.Taxa pentru folosirea parcărilor aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, de către autovehiculele care desfăşoară activitatea de taximetrie, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.258/2007, se stabileşte la 0,36 lei/zi/vehicul. 

Art.47.Taxa de parcare pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, 
referitoare la autovehiculele operatorilor de transport public judeţeni, care 
utilizează capete de traseu pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.267/2006, se stabileşte la 6 lei/zi/vehicul. 

Art.48.(1) Taxa pentru parcarea curentă pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, în cazul autovehiculelor înregistrate în evidenţa fiscala 
a Direcţiei Impozite si Taxe a Municipiului Craiova, aparţinând persoanelor 
fizice şi/sau juridice, se calculează în lei pe an, pentru anul 2014 şi se 
stabileşte la valoarea de 40 lei/an/vehicul. Odata cu achitarea taxei pentru 
parcarea curenta a autovehiculelor, se va emite si vinieta pentru atestarea 
platii taxei de parcare, care consta într-un timbru autocolant cu elemente de 
identificare ale autoritatii administratiei publice locale si informaţii cu privire 
la plata taxei de catre utilizatorul autovehiculului. 
(1)Taxa se plăteşte anticipat, până la data de 31 martie 2014, după această 
dată,  calculându-se majorări de întârziere, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare. 
(3) Se exceptează de la plata acestei taxe pentru parcarea curentă a 
autovehiculelor, instituţiile publice din municipiul Craiova şi persoanele 
fizice şi juridice care beneficiază de scutire asupra impozitului pe mijloacele 
de transport, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
(4) În cazul în care un autovehicul este dobândit în cursul unui an, taxa 
pentru parcarea curentă se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei 
în care autovehiculul pentru care se datorează această taxă a fost dobândit.  
(5) În cazul unui autovehicul care este înstrăinat de o persoană în cursul unui 
an sau acesta este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de 
specialitate, taxa pentru parcarea curentă se scade începând cu data de întâi a 
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lunii următoare celei în care autovehiculul pentru care se datora această taxă 
a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.  
(6) Persoanele care deţin mai multe motorete, scutere, motociclete şi/sau 
ataşe ale acestora, vor plăti o singură taxă de parcare. 

Art.49. (1)Taxa pentru parcarea curenta pe domeniul public sau privat al 
municipiului Craiova, a autovehiculelor aparţinând persoanelor fizice şi/sau 
juridice, altele decât cele prevăzute la art.48, se stabileşte astfel: 
a) 40 lei/an pentru contribuabilii, persoane fizice şi/sau juridice care optează 
pentru plata taxei pentru parcarea curentă pe întregul an, până la data de 
31.03.2014; 
b) 1 leu/zi pentru contribuabili persoane fizice şi/sau juridice care optează 
pentru plata taxei pentru o singură zi; 
c) 15 lei/lună pentru contribuabilii persoane fizice si/sau juridice, alţii decât 
cei prevăzuţi la aliniatele anterioare. 
(2) Pentru anul 2014, taxarea va fi efectuată tot prin distribuirea de viniete de 
la ghiseele Directiei Impozite si Taxe, de la casele de bilete ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova şi/sau chioscurile de distribuire a presei. 
(3)În cazul autovehiculelor inmatriculate în alte localităţi şi/sau în alte state şi 
aflate în posesia persoanelor fizice şi/sau juridice care au domiciliul/sediul în 
municipiul Craiova, nivelul taxei pentru parcarea curenta pe domeniul public 
sau privat al municipiului Craiova se datorează şi se plăteşte în condiţiile 
prezentului articol. 

Art.50. Competenţele de verificare, cuantumul şi  sancţiunile aplicate  persoanelor 
fizice şi juridice care parchează pe domeniul public şi privat al municipiului 
Craiova fără să-şi procure vinieta de parcare, au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.201/2011.  

Art.51.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane efectuat cu tramvaie, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.71/2009, se stabileste la 500 lei. 

Art.52. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport persoane în regim de 
inchiriere, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.71/2009, se stabileste la 500 lei. 

Art.53. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri in regim contractual, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.71/2009, se stabileste la 1.000 lei. 

Art.54. Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport marfuri efectuat cu tractoare 
cu remorci sau semiremorci, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 20.000 lei. 

Art.55.Taxa pentru acordarea autorizatiei de transport efectuat cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare, satbilită prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.71/2009 se stabileşte la 500 lei. 

Art.56. Taxa pentru eliberare duplicat al autorizatiei de transport ocazionata de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior, aprobată prin 
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Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009: tarif initial 
stabilit conform art. 51-55 din prezenta hotarâre. 

Art.57.Taxa pentru eliberare copie conforma a  autorizatiei de transport, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se 
stabileste  la 500 lei/ vehicul. 

Art.58.Taxa pentru modificarea  autorizatiei de transport (date de identificare, 
denumire, sediu), aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.71/2009, se stabileste la  50% din tariful initial, stabilit conform 
art. 51-55 din prezenta hotărâre. 

Art.59. Taxa pentru prelungirea  autorizatiei de transport, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2009, se stabileste la 50% 
din tariful initial, stabilit conform art. 51-55 din prezenta hotărâre. 

Art.60. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul de 
persoane sau bunuri, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste la 50 lei.  

Art.61. Taxa pentru eliberarea unui duplicat al  autorizatiei de transport/ autorizatiei 
de taxi, se stabileste la 4 lei. 

Art.62. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se stabileste  la 50 
lei. 

Art.63. Taxa pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a autorizatiei de taxi sau a 
autorizatiei pentru activitatea de dispecerat taxi, ocazionata de schimbarea 
denumirii transportatorului, de înlocuirea persoanei desemnate sau a 
autovehiculului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2008, se stabileste  la 25 lei. 

Art.64.Taxa pentru eliberarea cazierului de conduita profesionala, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2008, se 
stabileste la 10 lei. 

Art.65.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 30 lei. 

Art.66.Taxa pentru eliberarea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate speciale, aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.273/2009, se stabileste la 70 lei. 

Art.67.Taxa pentru eliberare duplicat al licentei de traseu pentru transportul public 
local de persoane ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei 
eliberate anterior, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.273/2009 , tarif initial, stabilit conform art.64 din prezenta 
hotarare. 

Art.68.Taxa pentru modificarea licentei de traseu (datele de identificare, 
denumire,sediu), se stabileşte la 50% din tariful initial, stabilit conform art.65 
din prezenta hotarare. 

Art.69.Taxa pentru prelungirea licentei de traseu pentru transportul public local de 
persoane prin curse regulate, in limita valabilitatii programului de transport, 
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stabilita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.273/2009, se stabileşte la 50% din tariful initial, stabilit conform art.66 din 
prezenta hotarare. 

Art. 70. (1) Taxa anuală pentru vehicule lente se instituie ca taxă locală, în temeiul 
art. 283 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. 
Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării, astfel: 
1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autoscreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleţi pentru sapat sanţuri, excavator cu rotor pentru sapat 
sanţuri sau excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pamânt stabilizat; 
8. freză rutieră; 
9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
11. macara cu greifer; 
12. macara mobilă pe pneuri; 
13. macara turn autopropulsată; 
14. masina autopropulsată pentru oricare din urmatoarele: 

a. lucrări de terasamente; 
b. construcţia si întreţinerea drumurilor; 
c. decopertarea îmbracaminţii asfaltice la drumuri; 
d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. înlaturarea zăpezii; 

15. sasiu autopropulsat cu fierastrău pentru tăiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 
18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
21. vehicul pentru marcarea drumurilor; 
22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri; 
23. motostivuitor (autostivuitor); 
24. şi altele asemenea. 
25. autostivuitor; 
26. combină agricolă pentru recoltat cereale şi/ sau furaje; 
27. electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă, etc. 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       38                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

(2) Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau 
juridice, la data de 31 decembrie 2013, taxa datorata pentru întregul an fiscal 
2014, se stabileşte in cuantum de 34 lei/an pentru fiecare vehicul lent şi se 
achită anticipat, pâna cel târziu la data de 31 martie 2014, după această dată, 
datorându-se majorări de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
(3) Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2014, taxa se 
datorează începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a 
dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada ramasă până la sfârşitul 
anului fiscal, respectiv, se declară şi se achită în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data dobândirii. 
(4) În vederea declarării, se va completa de catre fiecare contribuabil 
”Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente 
in cazul contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice”, datorată in 
temeiul Legii nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborată cu prezenta hotărâre. 
(5) Pentru vehiculele lente înstrăinate în cursul anului, taxa se dă la scadere 
începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a avut loc 
înstrainarea, proporţional cu perioada rămasă pâna la sfârsitul anului 
respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării 
cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată, la cerere sau din oficiu, sau al 
restituirii către contribuabil, la cerere. 
(6) Se exceptează de la plata acestei taxe, contribuabilii care, prin lege, nu 
datorează impozit asupra mijloacelor de transport. 

Art.71. Taxa pentru obţinerea Autorizaţiei spargere stradă, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2013, va reprezenta 1% 
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora.  

Art.72.Taxa pentru prelungirea Autorizaţiei spargere stradă, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.468/2013, este de 100 lei 
pentru persoane fizice şi 5000 lei pentru persoane juridice. 

Art.73. Taxa de eliberare a Certificatului de agreere, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2013, este de 2500 lei. 

Art. 74. Taxa oficiere căsătorie în sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Craiova 
se stabileşte la 50 lei. 

Art. 75. Taxa oficiere căsătorie în sediul Primăriei Municipiului Craiova, se 
stabileşte la 1500 lei. 

Art. 76. Taxa pentru executarea de fotografii în incinta Casei Căsătoriilor, se 
stabileşte la 35 lei. 

Art. 77. Taxa înregistrare video în incinta Casei Căsătoriilor, se stabileşte la 35 lei. 
Art.78. Contravalorea fotografiilor executate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 

Craiova este de 3,5 lei/bucată. 
Art.79. Taxa de divorţ pe cale administrativă, se stabileşte la 500 lei. 
Art. 80. Taxa pentru nesterilizarea câinelui se stabileşte la 500 lei/an/câine. 
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Art. 81.Taxa pentru câinii nesterilizaţi, de rasă, cu certificat de origine eliberat de 
către Cărţile de origine (pedigree) şi înregistraţi la asociaţiile chinologice 
teritoriale sau câinii de rasă care prezintă un document de apartenenţă la o 
rasă canină, se stabileşte la 50 lei/an/câine. 

Art.82. Taxa pentru deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui 
număr mai mare de 2 câini, cu vârsta de peste 6 luni, se stabileşte la 500 
lei/an/câine.  

 
CAP. III. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Art. 83.Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de lege, constituie venituri la 
bugetul local, aşa cum este prevăzut în art. 295 alin.(11) lit. d) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind Codul Fiscal, iar 
pentru anul 2014, nivelul acestor taxe se regaseste în Anexa nr.9 la prezenta 
hotarare.  

CAP. V. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 84. Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante şi accesoriilor aferente  în 

sume  mai mici de 40 lei, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai 
vechi de 01.01.2013. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate 
şi neachitate de debitori.  

Art. 85. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014, 
dată la care îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local Craiova 
nr.2/2013 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013. 

Art.86. Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Impozite şi Taxe 
Direcţia de Evidenţa a Persoanelor, Direcţia Economico–Financiară, 
Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, 
Direcţia Patrimoniu, Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte, Direcţia 
Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietari, Direcţia Investiţii, Achiziţii 
şi Licitaţii, Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente, Compania 
de Apa „Oltenia” S.A., S.C. Termo Craiova S.R.L., Regia Autonomă de 
Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi Administraţia Finanţelor Publice Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 3 abţineri (Daşoveanu, Cilibiu, Pană).  
 
 

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

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

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
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α) venituri în sumă de 588.385,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 588.839,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013. 

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

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

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

 Dl. Pană: 
 Sportul craiovean este iarăşi unul din factorii care ar trebui să fie ambasadorii 
Craiovei şi ai regiunii noastre. Am avut de-a lungul timpului foarte mulţi sportivi de 
valoare. Ştim foarte bine în toate domeniile de la atletism, la baschet, la handbal, 
fotbal, ş.a.m.d. Este normal şi de aceea iau cuvântul pe această temă, bineînţeles că 
sunt de acord cu rectificarea, dar trebuie să fim foarte atenţi pentru la anul, să putem 
să punem în bugetul pentru anul viitor o sumă mai mare, astfel încât sportul sau 
performanţa sportului craiovean să fie şi ea resimţită. Vreau să vă spun că sunt unul 
dintre cei care am practicat, am urmărit şi chiar am promovat sportul în Craiova, mă 
duc şi acum aproape frecvent la toate meciurile care există în Sala Polivalentă şi 
vreau să vă spun că dacă nu vom avea în vedere lărgirea bazei, în primul rând 
creşterea sportului de masă şi de aceea mă adresez şi am mai făcut această propunere 
şi în alte dăţi, sportul de masă în primul rând, care începe din şcoală. Pregătirea 
bazelor sportive pentru şcoli ca după aceea să putem să avem să jucăm la volei, la 
baschet şi în alte sporturi cu oameni care vin şi fac sport de performanţă. Cu atât mai 
mult trebuie şi noi să luăm exemplu în acest sens. Şi aş vrea să vă mai dau un 
exemplu din baschet. Până nu demult şi mai ales anul trecut, baschetul a fost unul din 
sporturile care au făcut emulaţie în Craiova şi face şi la ora actuală. Vreau şi are tot 
respectul meu antrenorul şi de aici trebuie să dăm dovadă şi noi că avem verticalitate. 
Antrenorul CSU Craiova după câteva insuccese şi-a dat demisia. Este un exemplu pe 
care ar trebui să-l urmăm şi noi peste tot în ceea ce facem. Acolo unde nu performăm 
să lăsăm pe alţii să performeze. Revin, ideea este aceea, sunt de acord cu acest buget, 
dar atenţie pentru la anul să putem să prevedem mai mult în bugetul pentru anul 
viitor ca într-adevăr să putem să avem sporturi de performanţă în municipiul Craiova. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vreau să fac o scurtă intervenţia asupra a ceea ce a spus dl. coleg. Pană. Vreau 
să vă spun că executiv, dacă ne aducem aminte, încă din primul an la zilele Craiovei, 
au fost premiaţi toţi acei sportivi de la sport de masă la care dvs. făceaţi referire, care 
au participat laOlimpiada Naţională a sportului şcolar şi care au venit cu rezultate 
deosebite pe locurile 1, 2 şi 3, în special sportivii de la Liceul Nicolae Titulescu la 
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volei. De câteva luni de zile se anunţă prin toate unităţile de învăţământ privind 
îmbunătăţirea bazelor şi sportive pentru copiii noştri. Din păcate să ştiţi că prin Legea 
educaţiei, prin planurile de învăţământ avem cam o oră de educaţie fizică alocată 
acolo unde se pot selecta aceşti copii pentru sport de masă. Este o problemă puţin 
mai complicată, dar trebuie să ne aplecăm asupra ei. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club 

Municipal Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
 total venituri –8.196,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
total cheltuieli –8.196,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 

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

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

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

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

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

aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Craiova, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-6 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 

- total venituri  - 66.698,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
63.114,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.584,00 
mii lei); 

- total cheltuieli – 66.700,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 63.116,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
3.584,00 mii lei), conform anexei  care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
     Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013, 
după cum urmează: 
a) total venituri – 38.655,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

37.547,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 39.067,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
37.959,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00 mii 
lei),  

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
     Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2013. 
     Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 
2013. 

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

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri  - 27.495,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

27.220,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 275,00 mii 
lei); 

- total cheltuieli – 27.632,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
27.357,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 275,00 mii 
lei),  

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

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

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

pe anul 2013, după cum urmează: 
 total venituri – 721.044,00 mii lei; 
total cheltuieli  - 753.298,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
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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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 
4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.173/2013. 

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

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare 
al dlui. Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. 

 D-na Secretar:  
 Modificările pe care le-a propus comisia juridică încercând să negocieze 
punctele de vedere propuse de către administrator. Vă voi spune care sunt 
modificările pe care le vom face în forma existentă la acest proiect pentru că s-a 
hotărât în comisia jutirică ca această comisie de evaluare pe care o vom completa 
astăzi, să renegocieze împreună cu administratorul clauzele integrale ale contractului, 
avem în vedere indicatorii pe care trebuie să-i propună la începutul anului viitor ca să  
avem exact punctele de vedere uniforme între cel care administrează şi cel care 
propune având în vedere că dânsul o singură lună va avea de prezentat faţă de datele 
financiare ale societăţii. Ca atare, propunerile în sine au în vedere art. 5, 7 şi 18 cu 
privire la eroarea însemnată în contract cu privire la asociaţi nu asociatul unic. La 
punctele 6, 7, 11, 13, 24, 27, 29.1, 37 şi 38 deci au în vedere numai reformularea 
calităţii de asociat. După aceea la punctul 42 s-a renegociat ca să încheie asigurarea 
de răspundere profesională la o valoare de 30% din veniturile realizate pe durata 
contractului de administrare iar la punctul 45, garanţia bănească să fie de 2% din 
venitul lunar. De asemenea, indicatorul care a fost renegociat la propunerea 
administratorului şi avut în vedere de comisie este cel de la punctul 4, productivitatea 
muncii, de 60 mii lei pe salariat. Celelalte elemente din indicator urmează a fi 
renegociate de comisie. Acestea sunt propunerile de modificare la această formă.  
 Dl. Socoteanu: 
 Aş vrea o scurtă precizare în calitate de preşedinte al comisiei juridice, 
respectiv faptul că nu noi ca şi comisie am renegociat cu dl. administrator, noi am 
avizat să săpunem, însuşirea de către executiv a propunerilor de modificare a 
contractului. Simt nevoia să fac această precizare pentru a se reţine corect în 
procesul-verbal al şedinţei.  
 Dl. Pană: 
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 Noi ca de fiecare dată, şi am avut o intervenţie data trecută, trecem şi aprobăm 
contractul de administrare direct, fac referire la punctule 10 şi 11 ca să nu iau 
cuvântul de două ori. Mi se părea corect şi normal şi asta am solicitat, ca înainte de a 
face, să vină cu un proiect în care să ne arate şi nouă ce doresc domnii respectivi, de 
la cele două instituţii, să facă cu acele instituţii. Altfel ne ducem în aceşti indicatori 
care sunt tehnici, îi aprobăm, n-am nimic împotrivă dar noi nu vedem, cum s-ar 
spune, care este perspectiva, ce se întâmplă. Şi pun o întrebare concretă: ce se 
întâmplă cu Târgul de săptămână pe care l-am făcut? Asta printre alte multele. Încă o 
dată am solicitat şi am spus şi atunci că în procedură trebuie să punem de aşa natură 
încât domnii care vor fi numiţi administratori şi noi le aprobăm acest contract, era 
normal să vină în faţa noastră cu un proiect de management, un proiect în care să 
spună ce au de gândă să facă, în cele două instituţii. Altfel o să venim iarăşi peste o 
lună, peste un an, peste doi şi să căutăm chichiţe la acest contract de nerealizare. 
Dacă aveam şi un proiect de management ştiam precis dacă se încadrează sau nu se 
încadrează în obiectivele pe care şi le-au propus. 
 D-na Secretar: 
 Legislaţia în vigoare pentru aceste societăţi comerciale nu prevede prezentarea 
unui proiect de management. Dânşii însă sunt în sală. Noi oricum am propus pentru 
aceşti administratori care sunt în acest exerciţiu financiar decât pentru o lună, să 
prezinte la organigramă şi la buget inclusiv aceste elemente care să determine 
indicatorii. Deci le-am comunicat deja şi le facem şi scris după această şedinţă de 
consiliu.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu aceste modificări. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă contractul de administrare al dlui. Neagoe Claudiu Ştefan, 

administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova şi dl. Neagoe Claudiu Ştefan vor aduce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.  

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare 
al dlui. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo 
Craiova S.R.L. 

 D-na Secretar: 
 Şi la acest contract avem în vedere prevederile din contractul de administrare 
pe care le propuneţi la fel, modificate, respectiv la punctele din contract legate de 
asoicatul unic, art. 5, 7, 18,  6, 7, 11, 13, 24, 27, 29.1, 37 şi 38, reformulare şi 
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renegociat la fel, la 42 cu 30% din veniturile realizate în contract, iar la 45 acel 2%. 
În plus în acest contract pentru că avem punctul 4 peste ordinea de zi, administratorul 
vine cu propunerea de a se elimina la art. 3 alin. 2 în sensul că administratorul este şi 
director general. Deci să excludem acest element pentru că dânsul propune la punctul 
peste ordinea de zi eliminarea a două funcţii de conducere adică acel director general 
care era echivalentul administratorului să rămână numai administrator şi consilierul 
economic. Deci se coroborează cu punctul peste ordinea de zi.  
 Dl. Preşedinte: 
 Cu aceste precizări supunem la vot punctul de pe ordinea de zi. Cine este 
pentru? 
Art.1.Se aprobă contractul de administrare al dlui. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian, 

administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L., prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. „TERMO 
CRAIOVA” S.R.L. şi dl. Neaţu-Breciugă Mihail Adrian vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a concursului de proiecte de 
management pentru Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova. 

 Dl. Cherciu: 
 Vreau să precizez că voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre pentru că 
refuz să fiu părtaş la o a n-a modificare a acestui proiect. Este a 3 organizare a acestui 
concurs, deci au mai fost două încercări de organizare şi toate acvestea împreună cu 
faptul că chiar am pierdut şirul a nu ştiu al câtelea proiect de modificare al 
regulamentului, mie îmi dovedeşte că de fapt se încearcă a se pregăti acele reguli în 
care să fie siguri că va câştiga cel pe care îl vrea cineva anume, cel care este în 
spatele acestor modificări. Nu văd niciun alt motiv, nicio altă raţiune ca pentru o 
funcţie de manager al unei instituţii de cultură să fie nevoie de atâtea modificări, de 
atâtea anulări de concursuri. Acestea fiind zise, am precizat punctul meu de vedere şi 
poziţia pe care o voi avea la vot.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian 
Demetrescu” Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       47                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.420/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 2 abţineri (Pană, Cilibiu). 
 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.15/2012 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în  
comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

 D-na Secretar: 
 Au fost făcute ca propuneri în locul d-lui Florentin Tudor şi Alin Mitrică, d-ra 
Predescu Bianca Maria Carmen şi dl. Voicu Dorel. O să vă înmânăm buletinele de 
vot. 
 S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea 
buletinelor de vot, s-a prezentat rezultatul. 
 Dl. Beţiu: 
 În urma votului privind desemnarea a doi reprezentanţi ai consiliului local al 
municipiului Craiova în comisia de evaluare a administratorului de la SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL, d-ra Predescu Bianca maria Carmen şi dl. Voicu Dorel, au 
primit 24 voturi pentru şi 3 buletine de vot au fost anulate.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă desemnarea  drei. Predescu Bianca Maria Carmen şi dlui.Voicu 

Dorel, reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia 
de evaluare a  administratorului de la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.15/2012. 

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

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

14. 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, 
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asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, 
din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2013. 

 Dl. Pană: 
 Fac o intervenţie în sensul că la audienţele pe care le-am avut, bineînţeles că 
sunt de acord cu punctul, foarte mulţi cetăţeni pensionari, mai ales cei care sunt peste 
vârsta de 75 de ani, doresc abonamente gratuite, indiferent de cunatumul pensiei. 
Bineînţeles că nu cei care au 30 milioane sau mai mult, dar ar trebui să gândim la 
această problemă în sensul că sunt mulţi cetăţeni care au un venit cu un leu mai mult 
decât o mie de lei şi care din calculele pe care le-am făcut plătesc medicamente, 
plătesc întreţinere, plătesc nu ştiu ce, ajung în situaţia în care nu mai pot. Solicită şi 
ei, cei peste 75 de ani, a fost o hotărâre cândva în acest sens, haideţi să ne aplecăm 
asupra lor, să o studiem şi să vedem ce putem să facem pentru aceşti cetăţeni care au 
peste 75 de ani pentru a putea să-i ajutăm. Cred că nu sunt atât de mulţi şi să venim şi 
noi în sprijinul lor. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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 decembrie 
2013, în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

  Art.3.  Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii noiembrie 
2013, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza 
decontului emis.  
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 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. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de 
consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin 
Cabinetul de Avocat Radu Marinescu, în vederea apărării 
intereselor municipiului Craiova, Primarului Municipiului Craiova 
şi Consiliului Local al Municipiului Craiova.  

 Dl. Vasile: 
 Aş fi vrut să am un dialog cu d-na primar care văd că nu este şi astăzi. Nu ştiţi? 
A înregistrat vreo demisie sau are o motivaţie pentru lipsa dânsei de la şedinţă? Este 
o întrebare retorică. Mă adresez către executiv dacă ştie ceva. Se pare că nu. Să 
revenim la acest punct. Prin acest proiect de hotărâre ni se cere să fim de acord să ne 
reprezinte interesele un avocat sau un cabinet de avocatură, interesele noastre ale 
consiliului local. Din păcate noi nu ştim nimic despre această casă de avocatură sau 
despre acest avocat, conform documentelor care ne-au fost înaintate, nu cunoaştem 
portofoliul, nu ştim nimic despre această casă de avocatură. Nu cred că există vreo 
persoană pe lumea asta care este reprezentată în instanţă de un avocat pe care nu-l 
cunoaşte, nu l-a văzut, nu ştie nimic, ba mai mult decât atât este plătit şi de alţii. 
Înţeleg că sunt multe procese pe rol, înţeleg că avem numărul limitat de jurişti, nu 
înţeleg însă de ce nu s-a făcut acest lucru, de ce nu s-au achiziţionat servicii de 
consultanţă? Nu înţeleg de ce se achiziţionează doar pentru procesele în care este 
implicată şi d-na primar. Avem procese în care suntem implicaţi şi nopi, consilierii 
locali şi, repet, numărul de jurişti este mic, înţeleg, şi procesele sunt multe. În 
consecinţă, mă voi abţine la acest punct din mai multe de vedere: unul pentru că nu 
ştiu nimic despre avocatul sau casa de avocatură care mă va reprezenta, în al doilea 
rând pentru că doresc să fie plătiti din bugetul local atâta timp cât reprezintă consiliul 
local şi nu să fie plătit de o terţă persoană, pe principiul „Cine plăteşte, comandă” şi 
mai mult decât atât, consider că ar trebui făcută o selecţie între mai multe case de 
avocatură din oraş sau mai mulţi avocaţi şi să ne alegem avocatul care, repet, ne va 
reprezenta pe noi, un avocat pe care să-l cunoaştem, să-l ştim să avem încredere în el. 
Nu am nimic cu dânsul, dar din păcate nu ştiu nimic despre dânsul sau despre casa de 
avocatură. Vă mulţumesc. 
 D-na Secretar: 
 Un singur comentariu, dacă sunteţi amabili, legat de calitate. D-na primar şi-a 
ales, dacă vreţi, pentru că ai posibilitatea să alegi o consultanţă prin asistenţă juridică 
de acest gen, numai că Ordonanţa 26 nu permite angajarea în măsura în care dispui 
de personal de specialitate, adică jurişti. Faţă de situaţia care se crează legată de 
calitatea procesuală în instanţa de judecată, a existat următoarea opoziţie pe care 
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poate să o ridice oricând judecătorul, în sensul că d-na primar este în calitatea 
dumneaei de ales local, de reprezentant al autorităţii şi nicidecum în calitate de 
persoană fizică. Ca atare, dănsa doreşte să rămână această casă de avocatură, acest 
avocat pe care, potrivit legii, are calitatea să-l aleagă. De aceea şi doreşte să fie 
precizat în textul hotărârii că este achitată contravaloarea asistenţei de către dumneaei 
din veniturile proprii numai că alături de d-na primar care va avea şi acest avocat, 
sunt reprezentanţii legali, adică consilierii juridici. Ca să evităm o respingere, sau 
orice fel de motive de casare, ştiţi foarte bine ce litigii purtăm cu această parte, 
evităm astfel invocarea nereprezentării autorităţii locale prin acest avocat. În cauză 
fiind atât consilierii juridici pentru autoritatea locală cât şi avocatul ales de d-na 
primar să o reprezinte. Acesta este dacă vreţi, artificiul legal care în Ordonanţa 26 
trebuie să motivăm de ce anume alături de noi apare şi o casă de avocatură. 
 Dl. Vasile: 
 Am înţeles acest lucru, dar în alin. 2 spune că sunt situaţii justificate. 
 D-na Secretar: 
 Să vă justific de ce trebuia să intre în consiliul local. Pentru că se invocă faptul 
că primarul, potrivit Legii nr. 215, reprezintă interesele ambelor autorităţi. Ca atare 
nu ca persoană fizică este în dosare, ci în calitate de primar şi atunci suntem într-o 
aplicare a contrariului textului de lege pentru că consiliul local are şi jurişti, dânsa 
este şi primar şi reprezentantul autorităţii locale în totalitate, inclusiv consiliul, deci 
există o variantă de a putea invoca orice cale a lipsei de calitate şi să pierdem şi nu 
are rost să pierdem. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

   Art.l. Se aprobă achiziţionarea serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau 
de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat Radu Marinescu, având sediul în 
municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, bloc M14, sc.A, ap.8, CIF 23762669, în 
vederea apărării intereselor municipiului Craiova, Primarului Municipiului 
Craiova şi Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu suportarea 
contravalorii acestor servicii din veniturile proprii ale Primarului Municipiului 
Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Cabinet de Avocat Radu Marinescu 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).  
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea 
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în 
repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea 
locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 
2013-2014. 
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 D-na Secretar: 
 Anexa 1 are o modificare se anulează poziţia 97, Sultan Elena şi am refăcut şi 
rapoartele, le aveţi depuse. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, în anul 2013-2014, prevăzută 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 
de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ 
de stat, în anul 2013-2014, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Listele prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.4. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte sociale/destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, precum şi la acordarea priorităţilor în 
soluţionarea cererilor de locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul 
locativ de stat, vor fi adresate instanţei de contencios administrativ 
competente, potrivit legii. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială 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 repartizării, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 
construite prin programe de investiţii la nivel naţional. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, 

construite prin programe de investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, către persoanele prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi persoanele prevăzute în anexă vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

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

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

locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, prevăzute în anexa 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 
locuinţele 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 2 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a trei 
terenuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, 
situate în str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A.  

 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.210/2012 referitoare la inventarul domeniului privat al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 

a) Se anulează poziţia 3 referitoare la terenul situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, 
nr.28A; 

b) Se completează cu poziţiile referitoare la: 
-terenul în suprafaţă de 3605 mp. din acte şi 3612 mp. din măsurători, cu număr 

cadastral 214646 din cartea funciară nr.214646 UAT Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A; 
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- terenul în suprafaţă de 3372 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I Bariera 
Vâlcii, nr.28A; 

- terenul în suprafaţă de 382 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I Bariera 
Vâlcii, nr.28A; 

- terenul în suprafaţă de 2058 mp., situat în municipiul Craiova, str.Aleea I Bariera 
Vâlcii, nr.28A. 

Art.2.  Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat  al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 3605 mp. din acte şi 3612 mp. din 
măsurători, situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A (fostă Rozelor, nr.68), 
cu nr. cadastral 214646,în cartea funciară nr.214646 UAT Craiova, în trei 
loturi de proprietate,  după cum urmează: 

- lotul 1 de teren, în suprafaţă de 153 mp, pe care este situată construcţia C1, 
proprietatea lui Nuţescu Ioan; 

- lotul 2 de teren, în suprafaţă de 139 mp, pe care este situată construcţia C2, 
proprietatea lui Chivu Vasile; 

- lotul 3 de teren, în suprafaţă de 3320 mp, pe care sunt situate construcţiile C3,C4, 
C5, C6, C7, C8 şi C9, proprietatea SC TRANS GRIG S.R.L., identificate în 
anexa nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către Nuţescu Ioan, a terenului 
(lotul 1) în suprafaţă de 153mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  Chivu Vasile, a terenului 
(lotul 2) în suprafaţă de 139 mp., situat în str.Aleea I Bariera Vâlcii, nr.28A, 
identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  SC TRANS GRIG S.R.L., a 
terenului (lotul 3) în suprafaţă de 3320 mp., situat în str.Aleea I Bariera 
Vâlcii, nr.28A, identificat în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

 Art.6. Preţul de pornire a negocierii vânzării  terenurilor  prevăzute la art.3 - 5 se 
stabileşte pe baza rapoartelor de evaluare, care vor fi supuse aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru dezmembrarea terenului identificat la art.2 din 
prezenta hotărâre, perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Nuţescu 
Ioan, Chivu Vasile şi S.C. TRANS GRIG S.R.L., corespunzător terenului 
cumpărat de fiecare. 

 Art.8.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a preţului de vânzare a terenurilor, să încheie şi să semneze 
contractele de vânzare – cumpărare  şi să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

         Art.9.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care aprţin domeniului privat al municipiului Craiova. 
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 Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Nuţescu Ioan, Chivu 
Vasile şi S.C. TRANS GRIG S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unei 
părţi din imobilul care aparţine domeniului privat al muncipiului 
Craiova, situat în str.Bujorului, nr.2. 

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

 Art.1.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  Tiugan Dragoş Radu, a 
camerei 6 având suprafaţa utilă de 11,60 mp. exclusiv, a unei părţi de ½ din 
sala nr.7, având suprafaţa utilă de 5,14 mp. în indiviziune cu acces la 
baie(camera 9) şi a suprafeţei de 40 mp. teren în indiviziune, care aparţin 
domeniului privat al muncipiului Craiova, situate în str.Bujorului, nr.2 şi 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Preţul de pornire al negocierii vânzării bunurilor identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Până la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare, Tiugan Dragoş Radu are 
obligaţia de a face dovada achitării contravalorii la zi a folosinţei bunurilor 
identificate la art.1.  

  Art.4.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, vor fi suportate de către Tiugan Dragoş Radu. 

  Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să  semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, 
pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară 
prevăzute de lege. 

  Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Tiugan Dragoş Radu 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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21. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a spaţiului situat în cadrul Policlinicii Stomatologice, 
nr.4 din municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, 
nr.41. 

 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 

5 ani, a spaţiului cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,82 mp. şi 
spaţii comune în suprafaţă de 5,27 mp., situat în cadrul Policlinicii 
Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b-dul 
Oltenia, nr.41, identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii de radiologie. 

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

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

Art.4. 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. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, 
concesionate către S.C.Termo Craiova S.R.L., în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi valorificării. 

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

Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., 
având valoarea totală de 178.936,03 lei, identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării. 

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

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
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Craiova, nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.170/2012 referitoare la 
încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunurile care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

 
 

23. 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: 

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

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

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 
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b) se modifică elementele de identificare a bunurilor 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, 173/2001, 174/2001, 
182/2009 şi nr.314/2010. 

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

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

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.619/2013 referitoare la însuşirea 
raportului de evaluare a imobilelor clădire C1 sală de sport şi 
clădire C2-centrală termică, situate în municipiul Craiova, bd. 
Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

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

Craiova nr.619/2013, care va avea următorul conţinut: 
             „Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a Clădirii C1-Sala de sport, în 

suprafaţă de 640 mp., înscrisă în CF nr.36529, UAT Craiova, cu număr 
cadastral 17095 şi a Clădirii C2 – centrală termică, în suprafaţă construită de 
165 mp., înscrisă în Cartea funciară nr.36529 UAT, cu număr cadastral 
17096, situate în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34 A, după cum 
urmează: 

  Clădire C1- valoare de 933.000 lei, fără TVA 
  Clădire C2 –valoare de 236.000 lei, fără TVA, 
  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.421/2011 referitoare la trecerea din 
domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unui 
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teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea acestuia prin 
negociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L. 

 Dl. Pană: 
 Aici aş vrea decât o scurtă intervenţie. Piaţa Veche este, dacă vreţi, fostul 
leagăn al civilizaţiei municipiului Craiova. Acolo a fost cândva vechiul centru al 
Pelendavei. Eu v-aş ruga să fim foarte atenţi şi să impunem ca în acea zonă să nu fie 
chici-uri şi să protejăm istoria noastră. De câte ori vindem ceva să avem în intenţie să 
protejăm ceva cu scopul de a nu distruge istoria Craiovei. Vă mulţumesc.  
 Dl.Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art. 1, 2, şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.421/2011, care vor avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 

municipiului Craiova, a terenului în suprafaţă de 110 mp., situat în Piaţa 
Veche, identificat cu numărul cadastral 21549/6, conform actului de 
dezmembrare al imobilului cu număr cadastral 21549 şi înscris în cartea 
funciară nr.207434 UAT Craiova, provenită din conversia pe hârtie a CF 
nr.65560 UAT Craiova, provenită din CF nr.53689 UAT Craiova”. 

   „Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă, către S.C. Gulliver Com 
S.R.L., a cotei-părţi teren pe apartament (Cpt) de 27,97 mp., adică cota-parte 
de 25,43 % din terenul în suprafaţă de 110 mp., având număr cadastral 
21549/6, înscris în cartea funciară nr.207434 UAT Craiova, teren ce este 
aferent spaţiului comercial cu număr cadastral 207434-C1-U3 deţinut de S.C. 
Gulliver Com S.R.L. în Craiova, str. Felix Aderca, nr.3”. 

             
            „Art.3. Negocierea preţului terenului prevăzut la art.2, în cotă-parte teren pe 

apartament (Cpt) de 27,97 mp., adică cota-parte de 25,43% din terenul în 
suprafaţă de 110 mp., situat în Craiova, str. Felix Aderca, nr.3, se va efectua 
de către comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de presări servicii, 
constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.242/2005, cu modificările ulterioare şi cu respectarea procedurii legale 
prevăzute de Legea nr.550/2002 modificată şi completată”  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Comisia de vânzare a 
spaţiilor comerciale şi de prestări servicii şi S.C. Gulliver Com S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din proprietatea 
privată a Arhiepiscopiei Craiova, în proprietatea publică a 
municipiului Craiova. 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietatea 

publică a municipiului Craiova a bunului cu denumirea Biserica de lemn „Sf. 
Andrei”, cod LMI 2004 GJ-II-m-B-09354, situat în oraşul Tismana, 
localitatea Pocruia, judeţul Gorj. 

 Art.2. Se aprobă preluarea din proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, în proprietatea 
publică a municipiului Craiova, a bunurilor: Biserica de lemn „Înălţarea 
Domnului”, cod LMI 2004 Gj-II-M-B-09402, respectiv Biserica de lemn, 
situate în localitatea Târgul Cărbuneşti, satul Pojogeni, judeţul Gorj. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 

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

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea 
de curăţire şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, propuse de S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

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

   Art.l. Se aprobă tarifele pentru activitatea de curăţire şi transportul zăpezii de pe căile 
publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, 
propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris” Dolj, tarifele prevăzute la art.1din prezenta hotărâre. 

   Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.467/2013 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 
municipiul Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj 

din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.467/2013, după cum urmează: 

a)Art.43 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 
„alin.2. Taxa stabilită la alin.1 este o taxă locală”. 

b)Art.44 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul conţinut: 
„alin.2. Taxa stabilită la alin.1 este o taxă locală”. 

c)Art.50, lit.a va avea următorul conţinut: 
„lit.a - deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui 
număr mai mare de 2 câini, peste vârsta de 6 luni, se va face cu plata unei 
taxe, în cuantum de 500 lei/an/câine, excepţie făcând canisele înregistrate 
oficial la Asociaţia Chinologică Română, aceasta fiind o taxă locală.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 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. 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“Craiova Nord – Zona Lacul Tanchiştilor”. 

 Dl. Vasile: 
 Îmi pare rău că nu este şi d-na primar prezentă pentru că nu mai înţelegem 
nimic. Este a treia destinaţie pe care o avem în 10 luni. Aici iniţial s-a discutat că se 
va face târgul săptămânal, nu s-a mai făcut târgul săptămânal, s-a făcut pe Caracal, 
după care s-a spus că aici se va face spitalul municipal care nu s-a mai făcut aici, nu 
s-a făcut niciunde, dar se va face în altă parte. Acum îi dăm destinaţia de locuinţe. 
Ştiam că locuinţele sunt în 1 Mai. Nu înţelegem care este viziunea şi strategia şi ce se 
va întâmpla cu aceste terenuri. În consecinţă, nefiind convins că este ultima variantă, 
este doar a treia variantă, mă voi abţine. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal  “Craiova Nord – zona Lacul Tanchiştilor” 
din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000 referitoare la aprobarea  
Planului  Urbanistic General al Municipiului Craiova. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.139/2012 referitoare la componenţa 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 
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 componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova, în sensul înlocuirii din 
calitatea de membru a  dnei. Elena Riza, cu dna.Gabriela Miereanu, arhitect 
şef al municipiului Craiova. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.324/2011 şi nr.139/2012. 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
pentru investiţia “Realizare canalizare pluvială pe strada 
Toamnei”. 

 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  Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare 

canalizare pluvială pe strada Toamnei”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 591.682  mii lei  (inclusiv TVA)                   

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 511.545  mii lei (inclusiv TVA)                   
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  

             (1 euro=4,4676lei) 
             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia 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. 
 
 
 Dl. Preşedinte: 
 Punctele de la 33 la 92 au acelaşi obiect, numai valorile diferă. Dacă sunteţi de 
acord să le votăm în bloc. Votat cu unanimitate de voturi. 
 Supun la vot punctele de la 33 la 92. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S1,  situat pe str. C-tin 
Angelescu, nr.30”.   

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S1, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.30”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 483,617 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 445,949 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S2,  situat pe str. C-tin 
Angelescu, nr.28”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S2, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.28”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 464,82 mii lei (inclusiv TVA)            
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        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 426,672 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S3,  situat pe str. C-tin 
Angelescu, nr.26”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S3, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.26”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 485,741 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 447,944 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S4,  situat pe str. C-tin 
Angelescu, nr.24”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S4, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.24”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 463,824 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 427,345 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
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             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl. S5,  situat pe str. C-tin 
Angelescu, nr.22”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S5, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.22”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 329,123 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 297,493 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S6, situat pe str. Ion 
Cantacuzino, nr.20”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S6, situat în 
Str. Ion Cantacuzino, nr. 20”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 447,775 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 412,262 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-

economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S9, situat pe str. Ion Augustin, 
nr.21”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S9, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 21”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 552,463 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 506,834 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S10, situat pe str. Ion 
Augustin, nr.23”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S10, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 23”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 550,673 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 505,152 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S11, situat pe str. Ion 
Augustin, nr.25”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S11, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 25”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 482,701 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 443,477 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S12, situat pe str. Ion 
Augustin, nr.27”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S12, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 27”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 469,546 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 431,113 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S30, situat pe str. Ion 
Augustin, nr.2”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S30, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 2”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 498,412 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            



sed ord. 31.10.2013                                                                                       67                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

      din care (C+M)                 - 457,683 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S40, situat pe str.Dr C-tin 
Angelescu, nr18”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S40, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.18”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 438,34 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 401,784 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S41, situat pe str.Dr C-tin 
Angelescu, nr.16”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S41, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr.16”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 453,363 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 415,904 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S43, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.17”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S43, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 17”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 465,242 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 427,068 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S44, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.15”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S44, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 15”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 452,734 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 415,313 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S45, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.13”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S45, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 13”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 456,684 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 419,025 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S46 ,situat pe str.Ion Augustin, 
nr.11”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S46, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 11”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 470,483 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 431,994 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S47, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.9”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
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energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S47, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 9”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 497,794 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 457,662 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S48, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.7”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S48, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 451,469 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 414,123 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S50, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.12”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S50, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 12”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 538,394 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 495,26 mii  lei (inclusiv TVA)                          
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  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S51, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.10”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S51, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 10”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 499,722 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 459,06 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S52, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.8”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S52, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 8”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 506,755 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 465,67 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-

economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S53, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.6”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S53, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 6”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 511,743 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 470,212 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S55, situat pe str.Ion Augustin, 
nr.1”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S55, situat în 
Str. Ion Augustin, nr. 1”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 504,725 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 463,762 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S56, situat pe str.Victor 
Gomoiu, nr.3”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S56, situat în 
Str. Victor Gomoiu, nr. 3”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 522,476 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 480,299 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-

economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S57, situat pe str.Victor 
Gomoiu, nr.11”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S57, situat în 
Str. Victor Gomoiu, nr. 1”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 516,214 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 474,56 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.S61, situat pe str.Dr C-tin 
Angelescu, nr.4”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S61, situat în 
Str. Doctor C-tin Angelescu, nr. 4”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 852,155 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
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      din care (C+M)                 - 785,107 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U1, situat pe bvd Dacia, 
nr.97”. 

 
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U1, situat în 
Bld. Dacia, nr. 97”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 461,969 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 425,603 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U2, situat pe bvd Dacia, 
nr.95”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U2, situat în 
Bld. Dacia, nr. 95”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 917,292 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 842,067 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U3, situat pe bvd Dacia, 
nr.93”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U3, situat în 
Bld. Dacia, nr. 93”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 594,358 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 545,934 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U4, situat pe bvd Dacia, 
nr.91”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U4, situat în 
Bld. Dacia, nr. 91”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 566,728 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 519,927 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U5, situat pe bvd Dacia, 
nr.89”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U5, situat în 
Bld. Dacia, nr. 89”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 563,325 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 516,692 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U6, situat pe bvd Dacia, 
nr.87”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U6, situat în 
Bld. Dacia, nr. 87”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 975,629 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 896,895 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U7, situat pe bvd Dacia, 
nr.85”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
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energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U7, situat în 
Bld. Dacia, nr. 85”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 486,5 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 448,658 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U8, situat pe bvd Dacia, 
nr.86”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, situat în 
Bld. Dacia, nr. 83”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 940,519 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 863,896 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

  
 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U9, situat pe bvd Dacia, 
nr.81”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U9, situat în 
Bld. Dacia, nr. 81”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 732,269 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 673,793 mii  lei (inclusiv TVA)                          
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  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U10, situat pe bvd Dacia, 
nr.79”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U10, situat în 
Bld. Dacia, nr. 79”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 720,205 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 662,454 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.U11, situat pe bvd Dacia, 
nr.77”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U11, situat în 
Bld. Dacia, nr. 77”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 730,224 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 671,87 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-

economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.V3, situat pe bvd Dacia, 
nr.68”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc V3, situat în 
Bld. Dacia, nr. 68”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 699,856 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 643,329 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             Prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.V4, situat pe bvd Dacia, 
nr.70”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc V4, situat în 
Bld. Dacia, nr. 70”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 707,631 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 650,636 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R1a, situat pe str. Doljului, 
nr.1”. 
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Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R1a, situat în 
Str. Doljului, nr. 1”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 504,592 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 463,637 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-

economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R1, situat pe str. Doljului, 
nr.3”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R1, situat în 
Str. Doljului, nr. 3”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 890,515 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 816,9 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R2, situat pe str. Doljului, 
nr.5”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R2, situat în 
Str. Doljului, nr. 5”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 473,315 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 434,655 mii  lei (inclusiv TVA)                          
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  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

  
 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R3, situat pe str. Col Scarlat 
Demetriade, nr.1”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R3, situat în 
Str. Colonel Scarlat Demetriade, nr. 1”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 462,46 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 426,064 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R4, situat pe str. Doljului, 
nr.9”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R4, situat în 
Str. Doljului, nr. 9”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 557,961 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 514,207 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R4a, situat pe str. Doljului, 
nr.7”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R4a, situat în 
Str. Doljului, nr. 7”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 554,406 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 510,455 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R5, situat pe str. Doljului, 
nr.11”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R5, situat în 
Str. Doljului, nr. 11”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 524,202 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 482,479 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R6 ,situat pe str. Doljului, 
nr.13”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R6, situat în 
Str. Doljului, nr. 13”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 533,152 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 490,89 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R7, situat pe str. Doljului, 
nr.15”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R7, situat în 
Str. Doljului, nr. 15”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 592,088 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 544,595 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R8a, situat pe str. Doljului, 
nr.17”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R8a, situat în 
Str. Doljului, nr. 17”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei      - 467,155 mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 430,476 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R8, situat pe str. Doljului, 
nr.19”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R8, situat în 
Str. Doljului, nr. 19”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 525,267 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 484,111 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R9, situat pe str. Doljului, 
nr.21”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R9, situat în 
Str. Doljului, nr. 21”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 521,336 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 480,416 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.R10, situat pe str. Doljului, 
nr.23”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc R10, situat în 
Str. Doljului, nr. 23”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 558,821 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 515,647 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P31, situat pe str. Ceahlaului, 
nr.16”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc P31, situat în 
Str. Ceahlaului, nr. 16”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 584,335 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 536,79 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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87. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.43B, situat pe str. Fratii 
Bobescu, nr.2”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 43B, situat în 
Str. Fratii Bobescu, nr. 2”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 997,725 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 919,688 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
88. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-

economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.H8, situat pe str. Spania”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc H8, situat în 
Str. Spaniei”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 384,87 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 353,878 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova,  bl.P1, situat pe str. Spania”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc P1, situat în 
Str. Spaniei”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1081,095 mii lei (inclusiv TVA)            
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        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 988,476 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P30, situat pe str. Ceahlaului”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc P30, situat în 
Str. Ceahlaului”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 525,383 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 481,384 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

  
 

91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.P32, situat pe str.Dealu 
Spirii”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc P32, situat în 
Str. Dealul Spirii”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 532,393 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 487,972 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

92. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-
economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova, bl.C1, situat pe str.Spania”. 

Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc C1, situat în 
Str. Spaniei”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1407,086 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4008)                            
      din care (C+M)                 - 1292,716 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  

             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 
 

93. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului Liric 
„Elena Teodorini” Craiova, în Opera Română Craiova. 

 Dl. Pană: 
 Eu sunt de acord, am întrebat şi în comisii dar nu a fost nimeni. Schimbăm şi 
facem, dar pe mine mă interesează ce activitate se va desfăşura în continuare acolo, 
ce se va face în continuare, astfel încât, şi văd că denumirea se dă de operă, probabil 
că de la operetă trecem la operă, deci eu nu am primit explicaţii. Aşa printr-o simplă 
schimbare de denumire nu mi se pare corect. Schimbăm denumirea şi ce se întâmplă 
în continuare? Sunt probleme care trebuie să ni se explice şi nouă, consilierilor, nu să  
fim puşi aşa decât să ridicăm mâna şi să votăm. Aceasta este problema de fond şi de 
bază: ce se va întâmpla cu acest teatru? Se va numi din Teatrul Liric, Opera din 
Craiova, iar activitatea va fi de operă, de operetă, ce se va întâmpla?  
 Dl. director Zamfir: 
 Înainte de a-i răspunde d-lui consilier Pană, vreau să spun că în acest moment 
consiliul local are pe masă o hotărâre istorică pentru că tradiţia spectacolului muzical 
în Craiova are o vechime de foarte foarte mulţi ani, şi ceea ce se întâmplă astăzi prin 
votarea în Consiliul local este o reparare morală asupra aceea ce înseamnă spectacol 
muzical în Craiova. În decursul timpului de aproximativ 30 de ani de existenţă a 
acestei instituţii sub forma iniţială de secţie în cadrul Filarmonicii Oltenia appoi 
transformarea sa în instituţie de sine stătătoare, Teatrul Liric, apoi pentru a da o 
oarecare generalizare asupra activităţii, s-a numit Teatrul de Operă şi Operetă Elena 
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Teodorini, şi s-a revenit în anii 2000 la titulatura de teatru liric. Acum, ca să-i 
răspund punctual d-lui consilier, activitatea teatrului nu se va schimba sub nicio 
formă. Şi până acum teatrul liric aducea craiovenilor spectacole de operă, de operetă, 
spectacole de balet, music hall-uri pentru copii, ceea ce face şi o instituţie de operă 
de la Bucureşti, de la Iaşi, de la Timişoara sau de la Cluj. Acum nu se face decât o 
schimbare de denumire pentru a intra în galeria instituţiilor de operă din ţară, 
singurul amendament pe care aş vrea să-l spun şi să înţelegem faptul că diferenţa 
dintre aaaaaateatrul liric din Craiova, viitoare operă română din Craiova şi celelalte 
instituţii din ţară este aceea de a nu avea încă titulatura de operă naţională română din 
Craiova. Ministerul Culturii are o grilă în care clasifică instituţiile după importanţa 
lor. Noi rămânem în subordinea consiliului local. Ne bucurăm în acest moment de 
cea mai mare susţinere pe care o poate avea actul cultural după Revoluţie în zilele 
noastre de către autorităţile publice şi mă fac portavocea instituţiilor publice în acest 
moment şi ţin să vă mulţumesc pentru susţinerea actului cultural la iniţiativa d-nei 
primar Lia Olguţa Vasilescu. Să conchid, nu se schimbă nimic din activitatea 
instituţiei teatrului liric, din contră, sperăm ca prin preluarea acestei denumiri, 
activitatea de acolo să devină cât se poate de vizibilă, spectacolele vor continua şi de 
acum înainte, operă, operetă, music hall, spectacole pentru balet şi opere pentru copii 
că sunt un gen de spectacol separat. Vă mulţumesc. 
 D-ra Predescu: 
 Eu îmi permit să îl contrazic puţin pe dl. director, cel puţin ca un consumator 
al actului cultural. În ultima vreme, participând la festivalul Elena Teodorini, apoi la 
concursul organizat în urmă cu o lună şi ceva, am observat o diferenţă calitativă a 
actului cultural vizibilă. În primul rând a fost festivalul Elena Teodorini dedicat 
operei verdiene, anul acesta fiind anul omagial Verdi – Wagner şi cele mai cunoscute 
opere verdiene au fost interpretate de solişti de marcă din România, cel mai bun  
bariton pe care îl avem azi în România, Ştefan Ignat de la Opera Română din 
Bucureşti şi foarte mulţi invitaţi de o valoare reală, adevărată, nu doar să credem noi 
că sunt ei valoroşi, veniţi din alte ţări. Pe de altă parte, cred că craiovenii au remarcat 
acest lucru, sala fiind plină. Este pentru prima dată când eu am văzut sala plină şi nu 
mai erau bilete. Îmi permit să afirm faptul că după ce am absolvit Facultatea de Drept 
la Bucureşti, adică după 1985, am încercat să vin şi la Craiova şi erau spectacole la 
care după actul I, văzând calitatea interpretării nu puteam să stau mai departe. Ca 
atare, de aceea am spus că îmi permit să-l contrazic pe director şi cred că denumirea 
de Opera Română din Craiova, vine să reflecteze calitatea actului cultural. Este 
posibil ca dânşii să-şi desfăşoare o activitate în continuare cu gamă largă, căci şi 
Opera Naţională din Bucureşti a absorbit Teatrul de Operă şi Operetă Ion Dacian. Pe 
de altă parte îmi exprim punctul de vedere că această transformare a denumirii este 
benefică şi prin împrejurarea că deja rămâne o instituţie creată la nivel local şi de 
aceea nici nu se poate subordona deocamdată la alt nivel atâta timp cât nu se 
subordonează la nivel naţional Ministerului Culturii nici nu poate fi operă naţională, 
dar chiar dacă este creată la nivel local în anul 1968 prin idea genială a autorităţilor 
de la acea dată, această instituţie de cultură merită să fie un partener egal al 
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Filarmonicii Oltenia Din Craiova în toate proiectele pe care le desfăşoară cel puţin 
din punctul de vedere al clasificării. Eu le urez succes. 
 Dl. Pană: 
 Eu am urmărit răspunsul care mi s-a dat, apreciez activitatea d-lui Zamfir în 
calitate de manager, are o activitate deosebită, şi practic, să-i dau tot eu răspunsul, 
îmbunătăţirea calitativă a activităţii Teatrului Elena Teodorini face posibilă 
schimbarea denumirii în operă. Sper să menţină acest trend pozitiv, sper ca, într-
adevăr, să avem parte de spectacole extraordinare. Încă o dată, faptul că schimbăm, 
nu este o simplă schimbare de denumire ci îmbunătăţirea actului cultural la această 
instituţie. 
 Dl. director Zamfir: 
 Vă mulţumesc pentru aprecieri. Schimbarea calitativă, eu, în funcţia mea de 
manager, nu îmi permit să o spun, sunt bucuros că o constataţi dvs., noi nu facem 
decât să ne desfăşurăm activitatea aşa cum putem mai bine şi dacă dvs. observaţi 
îmbunătăţire calitativă a spectacolelor, vă mulţumim şi vă aşteptăm în continuare la 
spectacolele noastre. 
 Dl. Socoteanu: 
  Vă mulţumesc, dl. preşedinte. Ţin şi eu să felicit în mod expres acest proiect 
de hotărâre, mă declar un susţinător  necondiţionat al proiectelor actualului Teatru 
liric Elena Teodorini, viitoare Opera Română din Craiova. Ţin să felicit în mod 
special pe dl. manager care a dovedit în scurtul timp de când se află la conducerea 
instituţiei, o creştere într-adevăr calitativă extraordinară a spectacolelor şi în calitate 
de reprezentant al Baroului Dolj de această dată, care a susţinut necondiţionat 
integral proiectele instituţiei, ţin să precizez că noi am cumpărat un spectacol integral 
pentru avocaţi şi intenţionăm să mai facem acest lucru pe viitor. Sunt proiecte 
frumoase, de viitor, de care oraşul Craiova are nevoie şi îmi exprim încă o dată 
aprecierea pentru întreaga activitate desfăşurată acolo.  
 Dl. Radu Marin: 
 În calitate de consilier local, reprezint consiliul în consiliul de administraţie al 
Teatrului Liric Elena Teodorini şi vreau să vă spun că dl. director Zamfir împreună 
cu echipa pe care o conduce acolo, face o treabă excelentă. Am participat în fiecare 
lună la şedinţa consiliului de administraţie şi am constatat o emulaţie şi o dezvoltare 
a activităţii, inclusiv manifestări pe plan internaţional, care onorează municipiul 
Craiova. Le spun colegilor din consiliul local să stea liniştiţi că activitatea este pe 
mâini bune şi că va fi desfăşurată în condiţii cel puţin la fel de bune, chiar cu 
schimbarea numelui.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

  Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, în 
Opera Română Craiova. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.208/2002. 

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

 
 

94. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.339/2013 referitoare la transmiterea în 
folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”; 

 Dl. Pană: 
 Eu, aşa cum am spus, sunt un împătimit al sportului şi al fotbalului în general. 
Am contribuit şi am participat la susţinerea fotbalului craiovean încă din tinereţe. 
Vreau să vă spun că am participat la un eveniment care nu mi-a fost plăcut din 
anumite puncte de vedere în sensul că, în Craiova, la ora actuală există două emulaţii 
în ceea ce priveşte fotbalul, ci o dezbinare în ceea ce priveşte fotbalul. Iată de ce 
trebuie să vedem ce facem de aşa natură încât Craiova să renască şi să dăm dovadă că 
fotbalul craiovean revine la ceea ce a fost o dată. 
 Concret la această problemă, puteam să vorbesc mult mai mult, şi altă dată voi 
vorbi mult mai mult despre fotbalul craiovean şi despre ceea ce trebuia să se facă, dar 
am şi eu o nedumerire. Cui aparţine la ora actuală Stadionul Ion Oblemenco? Ce 
probleme sunt referitoare la stadionul Ion Oblemenco pentru că noi vom da acest 
stadion Companiei Naţionale de Investiţii şi trebuie să ştim care este situaţia de fapt 
la ora actuală a acestui obiectiv. Aparţine, ca patrimoniu, consiliului local? Nu este o 
întrebare retorică şi ar trebui răspuns, având în vedere ceea ce s-a întâmplat nu de 
mult la acest obiectiv. Vă mulţumesc. 
 D-na Secretar: 
 Am să fac decât o singură precizare. Aţi avut în şedinţele anterioare şi regimul 
juridic al întregului bun legat de investiţia care urmează a se realiza. Ca atare bunul 
este proprietate 90% al municipiului Craiova, Realizând o investiţie de interes 
general a complexului Ion Oblemenco, noi am preluat toate aceste terenuri, dacă vă 
amintiţi în vederea realizării unei investiţii unitare. Ca urmare a situaţiei de fapt că 
CNI căreia i-am predat amplasamentul integral şi căruia mai avem să-i predăm 
terenurile achiziţionate, nu poate realiza toată investiţia pentru toate terenurile 
aferente, rămânând decât cu bunul principal însemnând complexul sportiv şi 
stadionul, celelalte care sunt accesorii preluate de la celelalte instituţii de sport 
respectiv terenurile de sport şi de atletism, vor rămâne în sarcina municipalităţii spre 
a fi realizate. Comisia interministerială a apreciat faţă de capacitatea financiară care o 
impune acest proiect, nu vor fi suficiente pentru întreaga lucrare. Deci terenul de 
atletism ca şi cel de antrenament, vor rămâne mai departe ale noastre, de aceea 
modificăm hotărârea de consiliu, ca să putem trece mai departe la faza următoare 
pentru complex. 
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 Dl. Pană: 
 La ora actuală am observat că se întâmplă anumite evenimente pe acest 
stadion. Ele sunt rezolvabile sau nu? Vom da companiei exact acest obiectiv care se 
numeşte stadionul Ion Oblemenco. Sunt litigii, sunt probleme asupra acestei 
chestiuni? 
 D-na Secretar: 
 Litigiile pe care le avem pe rol nu afectează predarea-preluarea cât şi realizarea 
investiţiei pentru partea de care vorbim. Ele au în vedere exercitarea unui drept de a 
desfăşura activitate sportivă pe teren, sunt în derulare, au fost şi sunt de ani de zile în 
derulare, noi ne exercităm obligaţiile legale şi drepturile cu privire la exerciţiul 
proprietăţii publice pe acest teren în acel moment şi pe folosinţa temporară pe care a 
dat-o CNI-ul autorităţii locale pentru activitatea sportivă. Mai multe comentarii nu 
are rost să facem, doriţi alte relaţii, faceţi scris, vi le comunicăm, sau purtaţi o 
discuţie cu direcţia de specialitate din autoritatea locală. Comentarii de acest gen 
depăşesc obiectul proiectului de hotărâre şi nu are rost să le facem. 
 Dl. Vasile: 
 Înţeleg că facem acest proiect de hotărâre în baza unui răspuns al comisiei 
interministeriale  pe care noi nu-l avem la mapă.  
 D-na Secretar: 
 Răspunderea executivului este pe raportul comisiei de specialitate. 
Reprezentantul din direcţia de patrimoniu a fost prezent la discuţiile cu CNI-ul.  
 Dl. Vasile: 
 Noi nu l-am avut, nu ştim ce a spus această comisie interministerială şi ce se 
va întâmpla. CNI-ul va face investiţia, nu o va face. 
 D-na Secretar: 
 În raport am spus: urmare a discuţiilor purtate cu reprezentanţii CNI s-a 
convenit. Spunem exact ce s-a convenit altfel nu veneam cu propunerea de 
modificare. Noi vorbim despre ce nu se face, deci ce rămâne în sarcina noastră. De 
aceea spunem că acestea vor rămâne mai departe în patrimoniul nostru. Restul sunt 
aprecieri pe care vreţi dvs. să le adăugăm. O să le ataşăm. Le solicităm ca fiind o 
discuţie finală. 
 Dl. Vasile: 
 Nu am înţeles. Am dat CNI-ului. Acum luăm înapoi că nu are capacitatea să 
facă. Nu ştim nimic, ce face, cum face, le face guvernul stadionul, nu-l face. Nu ştim 
nimic.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.339/2013, care va avea următorul conţinut: 
            “Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A., a terenului liber de orice sarcini, situat în municipiul 
Craiova, bd. Ştirbei Vodă, nr.34, pentru executarea obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”, în suprafaţă de 79.327 mp., după 
cum urmează: 
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a) suprafaţa de 62.987 mp. aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.147/2008 privind atestarea 
domeniului public al municipiului Craiova; 
b) suprafaţa de 16.340 mp. aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.489/2013 privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului “Ion Oblemenco”, 
urmând a fi finalizată procedura de preluare prin adoptarea Hotărârii de 
Guvern în acest sens.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Patrimoniu, Direcţia 
Economico – Financiară şi Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. 
vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

95. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB  S.R.L., 
în vederea susţinerii evenimentelor ocazionate de desfăşurarea 
sărbătorilor de iarnă; 

 Dl. Cherciu: 
 O să vă rog să-mi permiteţi o parafrază la un citat celebru „Spune-mi cu cine te 
asociezi, ca să-ţi spun cine eşti”. Nu ştiu exact a cui este iniţiativa acestei asocieri, 
chiar aş vrea să ştiu, este un compartiment, este o persoană, este iniţiativa d-nei 
primar, dar a asocia municipiul Craiova cu o societate căreia am senzaţia că nimeni 
nu i-a verificat bonitatea. Pentru a verifica bonitatea unei firme, este foarte uşor 
astăzi, se intră pe site-ul Ministerului de Finanţe. Eu am făcut acest lucru şi am 
constatat încă o dată că municipiul Craiova intenţionează să se asocieze cu o firmă 
care anul trecut a avut o cifră de afaceri de aproximativ 20 mii euro. Nu ştiu dacă este 
mare sau mică, dar continuînd să mă uit în bilanţ, am constatat că respectiva firmă a 
avut o pierdere de aproximativ un sfert din cifra de afaceri, că respectiva firmă are 
datorii care depăşesc jumătate din cifra de afaceri într-un an, iar capitalurile proprii 
sunt negative. Sunt datorii neachitate iar capitalurile proprii sunt negative, lucru care 
se întâmplă foarte rar sau se întâmplă cu firmele care sunt în pragul insolvenţei şi 
falimentului. În aceste condiţii am văzut că firma se obligă să dea primăriei suma de 
15 mii euro. Păi mă întreb de unde ia această firmă 15 mii euro, când are deja datorii 
neachitate de aproape 12 mii eur. Mie mi se pare ruşinos pentru municipiul Craiova 
să fie târât într-o asociere cu o astfel de societate şi mă întreb de ce nu este capabilă 
primăria prin aparatul de specialitate, să facă această organizare, dacă nu s-a găsit o 
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firmă dispusă. Dacă îşi declină această posibilitate, de ce nu organizăm o licitaţie 
pentru astfel de servicii? Care este criteriul? Chiar vreau răspuns scris care este 
criteriul pe baza căruia a fost selectată această societate cu doi angajaţi şi cu pierderi 
considerabile şi datorii neachitate. Vorbim de imaginea Craiovei, dar repet, există, nu 
ştiu a cui este intenţia, să târască municipiul într-o astfel de asociere. Nu voi putea fi 
de acord. 
 Dl. Pîrvulescu: 
 Îi răspund d-lui Cherciu, dacă dânsul a început cu un mic proverb, încep şi eu 
tot cu un mic proverb: „Hoţul strigă hoţii”. Aceeaşi firmă a organizat în 2010 şi 
2011, Orăşelul Copiilor, deci când dvs. făceaţi parte din executiv şi a plătiti la 
Primăria Municipiului Craiova, 1000 eur şi respectiv 1200 eur. Care este problema că 
acum vin 15 mii eur şi plătesc la bugetul municipalităţii? Unde este de fapt această 
diferenţă între actualul mandat şi mandatul din care aţi făcut şi dvs. parte. Sunt 
aproape 14 mii eur diferenţă care nu se regăsesc niciunde. Poate ştiţi dvs. unde sunt. 
În ceea ce priveşte preţul oferit, nu se poate face licitaţie când vorbeşti de viaţa 
copiilor. Este o societate care are toate avizele în regulă, are toate autorizaţiile de 
funcţionare în regulă şi este foarte important ca siguranţa copiilor să nu fie pusă în 
pericol.  
 Dl. Cherciu: 
 Îl învederez pe dl. Pîrvulescu să-şi retragă cele afirmate pentru că asta este 
jignire şi mă voi vedea nevoit să-l acţionez în judecată. A mă face hoţ sau părtaş la 
hoţie, dânsul trebuie să justifice. Eu nu am făcut parte din executiv, iar în cazul în 
care într-adevăr această firmă a fost asociată şi în anii precedenţi nu pot să fac decât 
mea culpa că la momentul respectiv poate nu am sesizat acest lucru şi de această dată 
am fost mai vigilent. Dar a mă face hoţ un individ care nu ştiu pe ce se bazează şi nu 
poate produce dovezi, mi se pare inadmisibil şi pentru mine, şi la urma urmei, pentru 
toţi colegii din actualul consiliu şi  din consiliile trecute. Deci îl învederez să producă 
probe pe baza cărora şi-a permis să facă această afirmaţie. Dacă nu, îl chem ăn 
judecată pentru calomnie. 
 Dl. Pîrvulescu: 
 Nu v-am făcut pe dvs. hoţ, am început doar cu un proverb.  
 Dl. Preşedinte: 
 Îmi pare rău că am depăşit nişte limite. Aş vrea să întrerupem aici discuţiile, să 
supunem la vot şi restul discuţiilor fiecare dintre dvs. să şi le urmeze pe alte căi.  
 Dl. Cherciu: 
 Dacă dl. Pîrvulescu nu-şi retrage afirmaţiile, explicaţiile pe care încearcă să le 
dea, le va da la proces. Nu am nevoie de explicaţii, ci de retragere. Dacă refuză să le 
dea, le va da în instanţă. 
 Dl. Pîrvulescu: 
 Vă invit să verificaţi stenograma şedinţei, dacă dvs. consideraţi că mă puteţi da 
în judecată, sunteţi liber să o faceţi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       95                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB  S.R.L., în vederea susţinerii 
evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi S.C. 
MOBSEB S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

96. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea 
spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova-Pavilion 
Central; 

 Dl. Vasile: 
 Mă voi abţine la acest punct pentru că am primit un material destul de stufos şi 
cu câteva secunde înaintea şedinţei. Mi-am motivat abţinerea. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.l. Se aprobă tarifele pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului 
Multifuncţional Craiova-Pavilion Central, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

97. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale S.C. TERMO Craiova S.R.L., pentru anul 2013 

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

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Horărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.178/2013. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. TERMO 
Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

98. Întrebări şi interpelări.  
 Dl. Cherciu: 
 Cu toţii suntem foarte interesaţi de activitatea pe care o desfăşoară Poliţia 
Locală şi cred că este obligaţia noastră să facem tot ce ne stă în putere să-i ajutăm să-
şi îmbunătăţească activitatea. Am luat la cunoştinţă recent că facem parte dintre 
municipiile care nu acordă normă de hrană Poliţiei Locale. Este adevărat că în clipa 
de faţă cadrul legislativ permite tot felul de interpretări, însă este o realitate de 
necontestat şi anume că sunt foarte multe municipalităţi în România care acordă 
această normă de hrană, iar un exemplu recent este cazul Primăriei Ploieşti care a 
luat o astfel de hotărâre prin consiliul local în iunie în acest an. Deoarece mă bazez 
pe faptul că există astfel de precedente, vreau să anunţ practic toţi colegii din 
consiliul local că intenţionez să iniţiez un proiect de hotărâre prin care să asigurăm, 
să oferim şi noi această normă de hrană poliţiştilor locali. Conştient fiind de faptul că 
nu mă număr printre cei care formează actuala majoritate, lansez această invitaţie 
publică, ca în săptămâna viitoare, toţi colegii, indiferent de culoarea politică, care vor 
să susţină un astfel de proiect, să mă contacteze şi eu am deja draftul proiectului de 
hotărâre pentru a-l semna, încât să-l putem înainta plenului. La fel, dacă executivul 
consideră utilă o astfel de măsură şi va iniţia acest proiect de hotărâre, îl voi susţine 
din toată inima.  
 Al doilea lucru pe care vi-l supun atenţiei, recunosc, nu-mi aparţine 100%, ci 
întâmplarea a făcut să urmăresc ştirile PRO TV de acum câteva zile şi am văzut că în 
municipiul Oradea a existat un cetăţean care a luat hotărârea să doneze municipiului 
Oradea, un brad pentru a fi împodobit în centrul oraşului. Sunt un cetăţean al acestui 
oraş care deţine un astfel de brad impresionant şi îmi declar această dorinţă de a-l 
dona pentru sărbătorile de iarnă municipiului Craiova, sigur în condiţiile în care 
municipalitatea se va ocupa de transportul acestuia. Dacă nu este posibil anul acesta, 
dacă deja a fost achiziţionat un astfel de brad, îmi menţin propunerea deschisă pentru 
anul viitor.  
 Dl. Cilibiu: 
 Vreau să vă spun că n-am intervenit la punctul la care s-a discutat despre Pieţe 
şi Târguri pentru că n-am vrut să politizez acel punct. Vreau să vă spun că sunt din ce 
în ce mai multe persoane care vin la audienţe sau mă acostează pe stradă şi mă 
întreabă când va arăta târgul de săptămână aşa cum ar trebui să arate într-un oraş de 
talia Craiovei. Vreau să ştiu care este stadiul de derulare al lucrărilor acolo pentru că, 
efectiv, activitatea comercială se desfăşoară şi la propriu şi la figurat în municipiul 
Craiova în mocirlă.  
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 Mă bucur că după ani de zile stadionul Ion Oblemenco a fost acum câteva zile 
arhiplin. Îmi pare rău de ce mi-au auzit urechile acolo şi vreau să vă spun că aştept cu 
nerăbdare anul competiţional următor când sper ca oraşuil nostru să aibă stadionul 
aproape la fiecare meci tot la fel de plin şi să evoluăm cu oricare dintre echipe, 
pentru mine este prea puţin important că se numeşte FCU sau CSU, să evoluăm la 
talie naţională în liga I.  
 Vreau să felicit din tot sufletul administraţia locală şi organizatorii Balului 
Ambasadorilor, cum s-a numit aseară. Nu contează cât de politizat a fost sau nu acest 
eveniment, dar recunosc că m-am simţit mândru că sunt craiovean. Vă mulţumesc. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Referitor la Poliţia Locală, este foarte corect ceea ce a sesizat dl. Cherciu. Nu 
m-a precocupat în mod deosebit această problemă, nu intră în domeniul meu, dar ştiu 
că d-na primar a avut o intervenţie la Guvern. Chiar s-au creat nişte tensiuni pe 
această temă şi iniţiativa pe care aţi propus-o dvs. noi o susţinem cu totul. Daţi-i 
drumul şi suntem alături. 
 În privinţa bradului, ştiu că am vorbit cu dl. director de la regie, nu ştiu dacă 
mai este aici în sală, nu ştia exact a cui este iniţiativa. Vă mulţumim mult de tot. Ştiu 
că trebuia să se deplaseze, să vadă în ce condiţii, dacă se poate ridica cu macara. 
 Târgul de săptămână – vreau să vă spun un singur lucru, ceea ce am văzut la 
noul administrator, noul director pe care l-am numit noi la pieţe. Iniţial am zios că nu 
ştiu dacă se poate schimba cu o floare să se facă primăvară, dar am văzut unb lucru 
care pe mine m-a impresionat. Acest om a citit contractul pe care l-a semnat 
extraordinar de atent. Erau lucruri sărite, un contract care se tot plimba din istorie şi 
administratorul care venea îl semna. L-a citit, şi greşelile gramaticale le-a observat şi 
lucrurile astea de uzură le-a sesizat şi vreau să-l felicit. Pentru mine este un semn bun  
şi un astfel om înseamnă că pe toate le va face cu aceeaşi meticulozitate şi îşi va 
urmări toate contractele. Zic să-l lăsăm să ne arate ce poate, are o săptămână, iar 
propunerea pe care a făcut-o d-nei primar ca acea comisie pe care a propus-o d-na 
secretar, acea comisie care vine şi verifică activitatea după un an de zile în baza 
acelui raport pe care să-l depună după bilanţul contabil la un termen de 15 zile, este 
normal ca acea comisie să stabilească cu administratorul şi criteriile de performanţă. 
Le stabilim şi după un an ne întâlnim. Le-ai făcut - ok, nu le-au făcut - la revedere.  
  
 
 
          Dl. Preşedinte:          
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.11.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
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