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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.01.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Dincă care a dat deja 
cererea de demisie şi dl. Cotescu. Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesele verbale din şedinţele extraordinare din 
09.01.2013 şi 17.01.2013 când au fost adoptate 8 hotărâri al căror control de 
legalitate exercitat de Instituţia Prefectului a fost comunicat, toate fiind  temeinice şi 
legale. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Pîrvu Gheorghe pentru a prelua conducerea şedinţei 
de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 618/25.01.2013, 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 31.01.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de 
consilier local al dlui. Dincă Mărinică şi validarea mandatului de consilier 
local al dlui. Daşoveanu Dan. 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiate între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” 
Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  acordate copiilor şi tinerilor 
cu autism din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei. 

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect sprijinirea tinerilor cu 
dizabilităţi, proveniţi din abandonuri. 

4. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
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Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova, 
privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  acordate copiilor şi tinerilor cu 
autism din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova. 

5. 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 
februarie 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2013,  a numărului de 
asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de 
muncă pe raza municipiul Craiova. 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a evaluării anuale a managementului la instituţiile de cultură de 
subordonare locală. 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Comisiilor de evaluare anuală a 
managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul de Copii şi 
Tineret “Colibri” şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu”. 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova - Reabilitare termică bloc N4, situat în Calea Bucureşti, 
nr.133”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea 
societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după 
spargere, pe raza municipiului Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini 
pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-
urilor publice din municipiul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru realizarea şi întreţinerea 
în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a 
semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 
municipiul Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
Municipiul Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi 
întreţinere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, 
întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova. 

17. 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 şi locuinţe care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 
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18. Proiect de hotarâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari. 

19. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, a spaţiului situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, bl.39, 
parter, în vederea organizării unui birou parlamentar. 

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.7998/2003 şi 
nr.11001/2003. 

21. Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia 
„Pro Craiova”, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Mihail 
Kogălniceanu, nr.13 - subsol. 

22. Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia 
„Oltenia Proxima”, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Romul, bloc 
Romarta, sc.D-parter. 

23.  Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Clubul 
Sportiv “Aerosport” Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Unirii, nr.31 (fost nr.55). 

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.220/2002, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care este amplasat o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, situat în 
cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Enculescu Magdalena Georgeta. 

27. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.125122/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Ghiţu C. Mihaela Luminiţa. 

28. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniul public 
al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco” din 
municipiul Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind stabilirea ratelor de co-finanţare ale Municipiului 
Craiova şi asociaţiilor de proprietari , precum şi mecanismul de recuperare a 
sumelor plătite de către Municipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de 
proprietari, pentru blocurile  de locuinţe  incluse în Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, axa prioritară 1  "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea 
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investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe". 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 

„Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, în municipiul Craiova, 
str.Dimitrie Gerota, nr.2”. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind 
construirea unor spaţii comerciale, cu regim de înălţime parter, în municipiul 
Craiova, str. Aristizza Romanescu, nr.7 C. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind 
reglementarea drumului acces trafic greu pentru aprovizionare şi livrare, în 
municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.80. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.59/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii la Poliţia Locală Craiova.  

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

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.315/2012 referitoare la aprobarea tarifului pentru 
serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, 
pentru municipiul Craiova.  

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

40. Întrebări şi interpelări. 
 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea 
Aeroclub Oltenia Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului şi 
construcţiile aferente „zona Balta Verde” situat în comuna Podari Şoseaua 
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Craiova – Calafat Km 4,5 şi a terenului şi construcţiile aferente „Bazei de 
Reparaţii” situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.433;  

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Lia – Olguţa Vasilescu – 
Primarul Municipiului Craiova să formuleze cerere de constituire ca parte 
civilă şi să susţină drepturile şi interesele Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Dosarul Penal nr.316/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie; 
 

Vă comunic că faţă de ordinea de zi pe care o cunoaşteţi, trei puncte au fost 
retrase şi faţă de acestea, avem două puncte noi peste ordinea de zi.  

  Cele trei puncte retrase sunt punctele 21, 22 şi 37.   Vă supun la vot ordinea de 
zi în ansamblu,  fără cele trei puncte care au fost retrase. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.                                                                                                    
          Vă supun la vot cele două puncte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat 
cu unanimitate de voturi. 
      Din studierea proceselor verbale ale comisiilor, am constatat împreună cu d-na 
secretar că nu există probleme deosebite ridicate în cadrul şedinţelor de comisie, 
astfel încât cei care doresc să reia anumite probleme, sunt rugaţi să o facă.   
 
 
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de 
consilier local al dlui. Dincă Mărinică şi validarea mandatului de consilier 
local al dlui. Daşoveanu Dan. 

2. 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiate 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de 
Autism” Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  acordate copiilor şi 
tinerilor cu autism din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei. 

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect sprijinirea tinerilor cu 
dizabilităţi, proveniţi din abandonuri. 

4. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova, 
privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  acordate copiilor şi tinerilor cu 
autism din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova. 

5. 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 
februarie 2013. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2013,  a numărului de 
asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de 
muncă pe raza municipiul Craiova. 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a evaluării anuale a managementului la instituţiile de cultură de 
subordonare locală. 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Comisiilor de evaluare anuală a 
managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul de Copii şi 
Tineret “Colibri” şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu”. 

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova - Reabilitare termică bloc N4, situat în Calea Bucureşti, 
nr.133”. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea 
societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, după 
spargere, pe raza municipiului Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de Sarcini 
pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-
urilor publice din municipiul Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru realizarea şi întreţinerea 
în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a 
semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 
municipiul Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din 
Municipiul Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare şi 
întreţinere a mobilierului stradal din Municipiul Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, 
întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova. 

17. 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 şi locuinţe care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

18. Proiect de hotarâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari. 

19. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, a spaţiului situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, bl.39, 
parter, în vederea organizării unui birou parlamentar. 

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.7998/2003 şi 
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nr.11001/2003. 
21.  Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Clubul 

Sportiv “Aerosport” Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Unirii, nr.31 (fost nr.55). 

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

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.220/2002, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care este amplasat o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, situat în 
cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38983/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Enculescu Magdalena Georgeta. 

25. Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.125122/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Ghiţu C. Mihaela Luminiţa. 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniul public 
al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion Oblemenco” din 
municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind stabilirea ratelor de co-finanţare ale Municipiului 
Craiova şi asociaţiilor de proprietari , precum şi mecanismul de recuperare a 
sumelor plătite de către Municipiul Craiova aferente contribuţiei asociaţiei de 
proprietari, pentru blocurile  de locuinţe  incluse în Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, axa prioritară 1  "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe". 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
„Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, în municipiul Craiova, 
str.Dimitrie Gerota, nr.2”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a 
Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind 
construirea unor spaţii comerciale, cu regim de înălţime parter, în municipiul 
Craiova, str. Aristizza Romanescu, nr.7 C. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind 
reglementarea drumului acces trafic greu pentru aprovizionare şi livrare, în 
municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.80. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi 
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statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.59/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii la Poliţia Locală Craiova.  

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.315/2012 referitoare la aprobarea tarifului pentru 
serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă, 
pentru municipiul Craiova.  

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea 
Aeroclub Oltenia Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului şi 
construcţiile aferente „zona Balta Verde” situat în comuna Podari Şoseaua 
Craiova – Calafat Km 4,5 şi a terenului şi construcţiile aferente „Bazei de 
Reparaţii” situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.433  

38. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Lia – Olguţa Vasilescu – 
Primarul Municipiului Craiova să formuleze cerere de constituire ca parte 
civilă şi să susţină drepturile şi interesele Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în Dosarul Penal nr.316/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie 

39.  Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al dlui. Dincă Mărinică şi validarea 
mandatului de consilier local al dlui. Daşoveanu Dan. 

     D-ra Predescu: 
     Comisia de validare s-a  întrunit înaintea începerii şedinţei, cu majoritate din 5, 3 
membri prezenţi, pentru că trei am fost, unul este lipsă şi în acest moment observând 
faptul că dosarul este întocmit în ceea ce-l priveşte pe dl. Daşoveanu, dar dânsul este 
lipsă astăzi. Văzând dispoziţiile legale conform cărora orice ales local preia exerciţiul 
mandatului în momentul depunerii jurământului,  faţă de aceste împrejurări comisia 
de validare propune ca astăzi să luăm act de încetarea de drept a mandatului d-lui 
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consilier înainte Dincă Mărinică, prin noul mandat pe care îl are dânsul de senator, 
urmând ca la şedinţa ordinară la care dl. consilier Daşoveanu va fi prezent, să 
validăm mandatul acestuia şi să depună jurământul conform legii. Aceasta este 
propunerea comisiei de validare, o propunere care se întemeiază pe dispoziţiile 
legale. 
     D-na Secretar: 
     Vă supunem la vot modificarea proiectului aşa cum a fost formulată, în acesta 
rămânând valabilă decât art. 1 cu încetarea de drept a mandatului d-lui consilier 
Dincă Mărinică, urmând ca celelalte să fie însuşite într-un alt proiect de hotărâre. 
Ceea ce se supune la vot este decât luare act a încetării de drept a mandatului. 
      Dl. Preşedinte: 
      Cine este pentru proiectul de hotărâre, cu modificarea prezentată de d-na secretar.  
Art.1. Încetează de drept mandatul de consilier local din cadrul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova al d-lui Dincă Mărinică, urmare opţiunii acestuia 
pentru exercitarea mandatului de senator al României şi se declară locul 
vacant.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare 
încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Dincolo de Autism” Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  
acordate copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul Craiova asistaţi în 
cadrul asociaţiei. 

     Dl. Pană: 
     Vreau să vă spun că mă voi referi la punctele 2 şi 4. N-aş vrea să luăm în derâdere 
o asemenea problemă. problema autismului este o problemă deosebită. Poate că 
mulţi de aici, şi îmi fac critică, nici eu nu am ştiut până nu de mult, prea multe despre 
autism. Am avut ocazia să vizitez un centru din Craiova, şi aş vrea să vă spun şi să 
citez câteva chestiuni. "Autismul ca şi tulburare de dezvoltare, fie integrare 
senzorială, este un sindrom sau o boală, sau o stare, sau un alt fel de-a fi, deci un alt 
fel de-a fi, pentru care sistemele medicale speciale, nu au găsit răspunsul la nivel 
mondial. Autismul infantil a înregistrat o creştere uimitoare în ultimul deceniu, multe 
familii fiind afectate prin boala copiilor lor,  şi care descoperite fiind de orice ajutor 
medical,  sau educaţional, au luat măsuri dictate de propriile nevoi, atenţie propriile 
nevoi. Considerând că predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social o 
şansă, când sentinţa produsă de societate este mai periculoasă pentru un copil în 
dezvoltare decât predispoziţia biologică, trebuie să înţelegem faptul că  aceşti copii 
au nevoi speciale". Am spus că este un citat. Chiar dacă deranjează pe colegii mei, 
am vrut să spun asemenea cuvinte pentru că sunt încă o dată convins că mulţi nu ştiu 
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ce este autismul. Aş avea o propunere şi anume aceea ca primăria să se asocieze sau 
să fie dispusă  la programe în parteneriat cu aceste asociaţii pe fonduri europene. 
Încă o dată reţineţi, nu se ştie numărul de copii cu autism în Craiova, nu se ştie câte 
asemenea cazuri sunt, dar dacă vom avea un parteneriat şi vom acorda o atenţie 
deosebită acestei situaţii şi vom şi spus propunerea, prin parteneriate cu aceste 
organizaţii prin atragerea de fonduri europene.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă Convenţia de Colaborare încheiată între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, având ca 
obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 
din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze convenţia 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară 
şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

3. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a 
Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect 
sprijinirea tinerilor cu dizabilităţi, proveniţi din abandonuri. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la 31.12.2013, a duratei de valabilitate a 

Convenţiei de Colaborare  încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect 
cofinanţarea activităţilor de asistenţă socială, cu scopul sprijinirii tinerilor cu 
dizabilităţi, proveniţi din abandonuri. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară 
şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE” 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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4. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a 

Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din 
România - Filiala Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  
acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo 
Fiore” din Municipiul Craiova. 

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

încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională 
pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova, având ca 
obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 
din Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova, până la data 
de 31.12.2013. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
la Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.475/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară 
şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala 
Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

5. Proiect de hotărâre privind 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 februarie 2013. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 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: 
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     -  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 ianuarie 
2013, către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza 
decontului emis.  

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: 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. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea,  pentru anul 2013,  a numărului 
de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu 
contract de muncă pe raza 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,  pentru anul 2013, numărul de 490 asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza 
municipiului Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001. 

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

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

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a evaluării anuale a managementului la instituţiile de cultură 
de subordonare locală. 
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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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a  

managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.2/2011. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de 
cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului 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 hotarâre privind aprobarea Comisiilor de evaluare anuală a 
managementului la Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul de Copii şi 
Tineret “Colibri” şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu”. 

     Dl. Preşedinte: 
     Trebuie să faceţi propuneri. 
     D-na  viceprimar Calangiu: 
     La comisia de evaluare pentru toate cele trei comisii - dl. Socoteanu Răzvan, 
pentru comisia de contestaţii - dl. Sas Teodor, iar pentru membri supleanţi - dl. 
Manda Sorin. 
     S-a supus la vot prin vot secret. În urma numărării voturilor s-a dat citire 
procesului verbal de validare. 
     D-ra Predescu: 
     Proces-verbal al comisiei de validare, încheiat azi, 31.01.2013. În urma verificării 
buletinelor de vot, a rezultat că sunt prezenţi 25 consilieri, condiţie în care au fost 
anulate câte două buletine de vot  în fiecare din cele trei situaţii şi sunt 25 de voturi 
valabil exprimate pentru fiecare din cele trei situaţii. Pentru cei trei consilieri propuşi 
a face parte din comisia de evaluare, de soluţionare a contestaţiilor şi cea cu 
supleanţii, pentru fiecare dintre cei trei repret, de fiecare dată au fost valabil 
exprimate 25 voturi pentru. Ca atare, propunem a fi validat cu acest rezultat şi să 
supuneţi la vot proiectul în ansamblul său. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare anuală a managementului la: 

Teatrul Liric “Elena Teodorini”, Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri” şi Casa 
de Cultură “Traian Demetrescu”, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Teatrul Liric “Elena 
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Teodorini”, Teatrul de Copii şi Tineret “Colibri” şi Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

9. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova - Reabilitare termică bloc N4, situat în 
Calea Bucureşti, nr.133”. 

     D-na Primar: 
     O explicaţie foarte scurtă despre acest proiect de hotărâre. Aşa cum ştiţi, anul 
trecut în luna septembrie am aprobat acelaşi tip de documentaţie pentru bl. 201E din 
Craioviţa care a fost reabilitat pe sponsorizări. Acelaşi lucru se va întâmpla şi la bl. 
M4,  este însă vorba de o cu totul altă tehnologie. Dacă celălalt s-a făcut în mod 
tradiţional, aici discutăm despre o anvelopare cu polistiren, o folie de aluminiu şi o 
tablă ambutisată. Este vorba de un panou tip sandvich. Asta pentru că vom lua 
fonduri europene. În mod normal ar trebui să cheltuim aceşti bani în decursul unui an 
de zile. Este vorba de aproximativ 20 milioane de euro,  ori ştim foarte bine că din 
luna octombrie practic nu se mai poate lucra pe stilul tradiţional de anvelopare şi 
atunci vrem să facem un bloc pilot şi pe această anvelopare  cu panou tip sandvich. 
Se poate lucra inclusiv la -25 grade. Costurile sunt foarte bune, dar va trebui să avem 
un deviz la final ca să vedem exact cât ajunge pe mp.  şi pe apartament şi se 
montează şi foarte repede. Din câte am înţeles  este vorba de finalizarea unei scări de 
bloc în câteva zile. Şi în aceste condiţii am zis să mai facem un experiment pe un 
bloc, să vedem dacă se încadrează, astfel încât în caietul de sarcini să putem să 
trecem şi o astfel de variantă, dacă este cazul.   
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie ce are ca obiect 

„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – Reabilitare termică bloc N4, situat în str.Calea Bucureşti, nr.133”, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 393.169 lei (88.352 euro) 

        (inclusiv TVA)                            
      din care (C+M)                 - 338.919  lei (76.162 euro) 
        (inclusiv TVA)                            
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni  
      (1 euro=4,45 lei) 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind selectarea 
societăţilor comerciale care vor executa lucrări de reparaţii drumuri, 
după spargere, pe raza municipiului Craiova. 

     D-na Secretar: 
    Am prezentat şi în comisii, regulamentul a suferit câteva modificări. Odată cu 
completarea temeiului legal, respectiv Ordonanţa nr. 2/2001 întrucât aceasta în 
ultimul capitol  la stabilire de contravenţii şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale. 
De asemenea, câteva modificări  în conţinutul său, respectiv la art. 2 o reformulare 
privind drumurile şi trotuarele aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 
La art. 3 lit. e am înlocuit cu titlul legal deţin în proprietate sau cu un alt titlu legal, 
iar ultimul punct am exclus sintagma propriu, laborator de încercare atestat grad doi 
sau trei, de asemenea, unde am avut persoanele abilitate să stabilească şi să 
sancţioneze, la art. 8 lit. d,  remedierea deficienţelor constatate de reprezentanţii 
autorităţii locale, iar la partea finală, cap. II contravenţii, sancţiuni, s-a reformulat 
integral, l-am adus astăzi şi l-am multiplicat, aşa cum am prezentat şi în comisia 
juridică, cu acele prevederi legale legate de publicitatea în termen de 30 de zile, 
intrarea în legalitate şi soluţionarea contestaţiilor.  
     Dl. Pană: 
     Despre  asta era intervenţia mea, despre aceste lucruri, adică în regulament să fie 
şi foarte bine că s-a trecut despre contravenţii şi sancţiuni, la acest punct, dar aş dori 
ca acest lucru să se întâmple şi la punctul 11, la regulamentul privind toaletele 
ecologice şi wc-urile publice, pentru că pare o chestiune poate neimportantă, dar 
chiar aici, între primărie şi prefectură un wc public care a fost dat în administrare şi 
s-a întâmplat să fiu cu o delegaţie din afară într-o sâmbătă şi, din păcate, a fost 
închis.  
     D-na Secretar: 
     Este multiplicat şi adus în sală astăzi regulamentul în forma finală. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
 Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind selectarea societăţilor comerciale care vor 

executa lucrări de reparaţii drumuri, după spargere, pe raza municipiului 
Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a Caietului de 
Sarcini pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor 
ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova. 

     D-na Secretar: 
     Aici nu se poate introduce ce a spus dl. Pană, pentru că aici este un regulament şi 
un caiet de sarcini privind activitatea de  administrare şi avem în vedere organizarea 
licitaţiei, transmiterea caietului de sarcini şi o răspundere este generală. Răspunderea 
juridică este în toate formele, dacă operatorul sau cel care dobândeşte dreptul de a 
administra nu exercită acest drept. Când trecem la executarea sau încheierea 
contractului, să trecem sancţiunile privind modul de administrare. Aici este vorba de 
administrarea activităţii. Se va trece în contract. Aici nu se poate introduce.  
      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă Regulamentul şi Caietul de Sarcini pentru activitatea de 

administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru realizarea şi 
întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a 
circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în 
municipiul Craiova. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă tarifele pentru realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de 

funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a 
indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.123/2008. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 

administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice 
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 tarifele pentru activitatea de administrare şi exploatare a toaletelor 

ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
administrare a Grădinii Zoologice, situată în Parcul „Nicolae 
Romanescu” din Municipiul Craiova. 

     Dl. Pană: 
    O singură întrebare: care este stadiul  noului proiect privind grădina zoologică. 
     D-na Primar: 
     Este gata noul proiect, avem o singură problemă. Trebuie să aprobăm fila 
bugetară pentru proiectul respectiv. Este, practic, ultimul document care mai este 
aşteptat de la Ministerul Mediului pentru a putea primi finanţarea. După cum ştiţi şi 
dvs., fila de buget nu avem cum s-o eliberăm înainte de aprobarea bugetului. Asta 
înseamnă că în luna martie vom avea absolut toată documentaţia pusă la punct şi 
vom primi finanţarea imediat.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă tarifele pentru activitatea de administrare a Grădinii Zoologice, 

situată în Parcul „Nicolae Romanescu” din Municipiul Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 389/2006, nr.100/2007 şi nr.127/2008.   

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
montare şi întreţinere a mobilierului stradal 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 tarifele pentru activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului 

stradal din Municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.315/2006, nr.99/2007 şi nr.125/2008. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul 
Craiova. 

     Dl. Pană: 
     O întrebare. Vreau să ştiu şi eu pentru spaţiile care aparţin proprietarilor şi nu sunt 
întreţinute şi ştim că nu sunt întreţinute,  ce face Consiliul Local sau inspectorii, cum 
acţionează în acest sens.  Pentru că este o problemă în Craiova, o să vedeţi spaţii 
foarte frumos amenajate de către primăria Craiova şi alături, spaţii care sunt pline de 
buruieni, şi care nu dau bine nici ochiului, nici sănătăţii omului. Atunci trebuie să 
luăm măsuri şi în acest sens. Vă mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Noi facem ce ne permite legea. Restul instituţiilor abilitate trebuie să fie 
preocupate: Garda de Mediu, şi aşa mai departe. 
      Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă tarifele pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare 

zone verzi din Municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.166/2006, nr.97/2007, nr.126/2008 şi 352/2009. 

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
2 abţineri (Pană, Cilibiu). 
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17. 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 şi locuinţe care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

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

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

18. Proiect de hotarâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat 
închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi 
evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari. 

 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  constituirea fondului de locuinţe sociale destinat  închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, respectiv două unităţi 
locative situate în municipiul Craiova, identificate conform  anexei nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la poziţia 1 din anexa nr.2 
din prezenta hotărâre, pentru poziţia 2, contractul de închiriere va fi încheiat 
de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 31.01.2013                                                         20                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

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

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

19. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără 
licitaţie publică, a spaţiului situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui 
Novac, bl.39, parter, în vederea organizării unui birou parlamentar. 

     Dl. Cherciu: 
     Inclusiv în comisia juridică de ieri am avut exprimate două puncte de vedere 
legate de acest punct şi o voi face şi în plen. Este vorba în principal, de, pe de o parte 
aspectul juridic, pe de altă parte, dacă vreţi, un aspect moral politic. Legat de 
aspectul juridic, în presă, şi de asta ţin în mod special să aduc la cunoştinţă colegilor 
din consiliu, a apărut informaţia eronată că deputatul Dascălu Constantin nu ar fi 
depus o solicitare de prelungire a contractului de închiriere, consiliul de administraţie 
al RAADPFL motivând că a existat o singură solicitare. Lucrul este fals pentru că am 
în faţă cererea depusă de dl. Dascălu în data de  17 decembrie 2012, imediat după ce 
au fost comunicate rezultatele alegerilor şi s-a validat mandatul de deputat. Tot legat 
de aspectul juridic, ţin să vă aduc la cunoştinţă că actualul contract încheiat în anul 
2008 între RAADPFL şi dl. deputat Dascălu Constantin,  are menţionată clauza că 
durata contractului este pe perioada mandatului de parlamentar, deci nu a unui 
mandat ci a mandatului de parlamentar, ori dl. Dascălu Constantin şi-a reconfirmat 
mandatul de parlamentar. Acestea fiind zise, eu consider că hotărârea consiliului de 
administraţie al RAADPFL nu este conform legii şi sunt convins că dacă consiliul 
local va adopta o hotărâre care se bazează pe o decizie ilegală, dăm posibilitatea d-lui 
deputat să conteste în justiţie decizia noastră. 
     Al doilea lucru la care vreau să mă refer, este cel legat de, spuneam eu, morală şi 
politică, anume că vă atrag atenţia tuturor, inclusiv d-nei primar, că noi am fost aleşi 
în nişte funcţii pe patru ani, nu am fost votaţi de craioveni ca faraoni, adică ne place 
sau nu ne place, democraţia are acest farmec, că la un moment dat nu vom mai fi în 
funcţii şi pot să vă confirm că vechiul consiliu local, sau fosta majoritate din 
consiliul local, a avut momente în care intenţiona să-şi arate muşchii, au fgost 
temperaţi şi cel mai bun exemplu pe care d-na primar îl cunoaşte  este solicitarea pe 
care dânsa a făcut-o în mandatul trecut către consiliul local să i se repartizeze un 
spaţiu deşi dânsa candidase şi obţinuse un mandat de parlamentar  în colegiul Filiaşi. 
Cu toate acestea, deşi vă dezvălui acum, au existat, să zic aşa, puncte de vedere 
contrare  deşi eram majoritari, înţelepciunea zic eu că a prevalat şi dânsa a beneficiat 
prin votul majorităţii de atunci, de acest spaţiu. Ori acum, noua majoritate dorind să 
facă un tur de forţă şi să ne arate cine este stăpânul, încearcă, în opinia mea, un abuz. 
Acum mă leg de faptul că, şi ofer şi soluţie, datorită faptului că s-a retras un punct de 
pe ordinea de zi în care spaţiul care a aparţinut drept cabinet parlamentar d-nei actual 
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primar este disponibil, există varianta să fie încredinţat d-lui deputat Vasilescu şi în 
acest fel cred eu că ne facem misiunea de  oameni responsabili din punct de vedere 
politic pentru că repet, va veni vremea în care majorităţile se vor schimba. 
     D-na Primar: 
     Haideţi să discutăm despre aspectul juridic şi aspectul moral al problemei, aşa 
cum aţi precizat dvs. Vreau să vă spun că acum patru ani, în anul 2008, acel cabinet 
parlamentar care a fost dat de consiliul local d-lui Dascălu, mi-a aparţinut mie cu 
totul şi cu totul întâmplător, în sensul că la data respectivă se desprinsese acest 
cabinet parlamentar din sediul PRM-ului, senatorul de la vremea respectivă era 
Mihai Lupoi. În momentul în care el nu a mai fost parlamentar în anul 2008, 
contractul care era semnat cu Senatul României, s-a considerat că este în derulare şi 
automat, prelua următorul senator, adică eu. Logica juridică de atunci spunea, dl. 
Cherciu,  şi aţi fost în majoritatea de atunci, că mandatul de parlamentar este pe o 
perioadă de 4 ani. Adică fusese în perioada 2004 - 2008, drept dovada nu mai exista 
un contract cu Senatul României, deci drept dovadă era liber. Pe aceeaşi logică 
juridică mergem şi noi acum. Că mandatul de parlamentar a fost 2008 - 2012, s-a 
finalizat, acum este vorba de un nou mandat, este vorba de un nou câştigător pentru 
că în zona respectivă câştigătorul a fost clar dl. Nicu Vasilescu cu scorul de 65%, 
dacă nu mă înşel. În aceste condiţii am retras celelalte spaţii de pe ordinea de zi, 
pentru că mai sunt solicitări şi atunci vom stabili în şedinţa următoare dacă  dl. 
Dascălu va prelua fostul meu cabinet parlamentar, care mi-a fost dat de către 
consiliul local la vremea respectivă, o uscătorie de bloc, fără baie, fără secretariat, 
fără absolut nimic şi în mod clar, dacă va exista o altă cerere din partea d-lui 
Dascălu, putem să discutăm despre acest lucru în şedinţa noastră viitoare, tocmai 
pentru că dl. Dascălu, ca şi noi toţi ceilalţi, a fost ales pe o perioadă de 4 ani şi nu are 
mandat de faraon. dacă ar fi avut mandat de faraon, probabil că am fi mers în 
continuare pe logica juridică pe care aţi expus-o dvs., dar care nu a funcţionat în 
urmă cu 4 ani de zile. Vreau să vă spun că, din păcate, la vremea respectivă, nici nu 
au aşteptat ca să-mi fie repartizat un alt cabinet parlamentar mie, senator care aveam 
dreptul, conform regulamentului senatului, să deţin în chirie un spaţiu parlamentar în 
municipiul reşedinţă de judeţ, după cum ştiţi şi dvs. regulamentul senatului are rang 
de lege, deci legea îmi permitea acest lucru, deci nu au mai aşteptat ca să mi se dea 
un spaţiu parlamentar, mi-a fost spart cabinetul senatorial la vremea respectivă, luate 
lucruri de acolo, ş.a.m.d. Eu consider că fiind mai multe cereri pe acest cabinet 
parlamentar, fiind vorba de un cabinet parlamentar în colegiul din Brazdă, cel care 
este  cel mai îndreptăţit să aibă acest spaţiu, este câştigătorul acestui colegiu, adică 
dl. Nicu Vasilescu.         
     Dl. Cherciu: 
     Aţi făcut o comparaţie care însă nu este valabilă. Chiar dvs. aţi spus că acel spaţiu 
nu v-a aparţinut, aparţinuse altui senator, deci nu aveaţi niciun motiv să invocaţi un 
paralelism cu ceea ce se întâmplă acum cu dl. Dascălu şi al doilea lucru, încă o dată, 
de care s-a ţinut cont la momentul respectiv, era că dvs., încă o dată, aţi avut mandat 
de senator de Filiaşi, nu de Craiova. Sunt situaţii în care nu pot fi în niciun caz 
comparate  şi în aceste condiţii, totuşi, în loc să solicitaţi, sau poate aţi avut la Filiaşi 
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cabinet parlamentar, oricum vi s-a oferit şi la Craiova unul. Deci nu încercaţi să 
forţaţi o comparaţie care nu este valabilă. 
     D-na Primar: 
     Este ultima replică, nu are rost să mai discutăm despre acest subiect având în 
vedere că avem clar un câştigător în acel colegiu care se numeşte Nicu Vasilescu. 
Vreau să vă spun doar că era un contract încheiat cu Senatul României pentru că la 
data respectivă senatorii nu aveau sumă forfetară, deci contractul era în derulare 
indiferent cum se numea senatorul, eu preluasem deja de la Senat tot cabinetul 
parlamentar însemnând maşină, cabinet, ş.a.m.d., de la dl. Mihai Lupoi, iar 
regulamentul Camerei Deputaţilor şi al Senatului, încă o dată vă spun,  ţin rang de 
lege. dacă legea îmi permitea mie, senator, să am cabinetul parlamentar în municipiul 
reşedinţă de  judeţ,  asta am făcut. 
     Dl. Vasile: 
     D-na primar, dvs. faceţi referire la câştigător la dl. Vasilescu, ignorând legile ţării 
pentru că trebuie să recunoaşteţi pe dl. deputat Dascălu ca parlamentar pe acel 
colegiu.  
     D-na Primar: 
     Care a câştigat la redistribuire şi tot la redistribuire îi vom da şi noi un spaţiu. 
     Dl. Vasile: 
     Datorită legilor pe care le-aţi făcut dvs., dânsul este deputat şi trebuie să-l 
recunoaşteţi. Am să simplific foarte mult această speţă. În momentul de faţă avem un 
cabinet parlamentar unde îşi desfăşoară activitatea un parlamentar de patru ani de 
zile care în continuare este parlamentar, şi avem un nou parlamentar care a făcut 
cerere pentru atribuirea acestui spaţiu. Lucrul cel mai grav şi aici vreau să fie atenţi 
toţi colegii mei consilieri, mai ales consilierii mai noi, că pentru ceea ce votăm aici, 
noi suntem responsabili, chiar eu acum am un proces în instanţă pentru un vot din 
acest consiliu. Ceea ce este grav este că executivul nu ne-a înştiinţat şi nu ne-a 
prezentat lucrurile, inducându-ne în eroare, prezentându-ne la materialul de şedinţă  
o singură cerere, cea a d-lui Vasilescu. Asta este grav. Este grav că noi suntem induşi 
în eroare în momentul de faţă şi rugăm ca la materialul de şedinţă, dacă vreţi să dăm 
un vot corect şi nu un vot greşit ca să fim induşi în eroare, pentru care să răspundem 
la un moment dat în instanţă, dacă dl. Dascălu va înainta această acţiune, să fim 
informaţi corect. Eu am aici şi pot să dau tuturor colegilor mei consilieri, presei şi la 
toată lumea, întreg schimbul de documente  între dl. Dascălu şi RAADPFL, între dl. 
Dascălu şi primărie, în care dânsul solicită. Asta este problema gravă că la materialul 
de şedinţă pentru atribuirea acestui spaţiu nouă ne este prezentată doar cererea unui 
deputat, nu şi a aceluia care îşi desfăşoară în continuare activitatea, şi am anexat aici 
inclusiv chitanţele pe luna în curs, deşi consiliul de administraţie al RAADPFL a 
considerat de cuvinţă să-i ia acest spaţiu şi să-l disponibilizeze.  Noi suntem aici 
astăzi prezenţi pentru a analiza şi această decizie a consiliului de administraţie al 
RAADPFL şi nu înţelegem motivele pentru care a fost disponibilizat acest spaţiu. 
Rugămintea mea este la colegii consilieri să se gândească, să analizeze şi eventual, să 
amânăm acest punct de pe ordinea de zi, pentru că suntem induşi în eroare. Ni se 
prezintă un singur deputat, care cere acest spaţiu. 
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     Dl. Pană: 
     Pentru a nu mai vorbi  altă dată de logică şi păolitică, pentru a nu mai vorbi de 
morală şi politică, de logica situaţiei, dacă data trecută, şi fac amendamentul să 
precizăm în hotărârea consiliului local că acest spaţiu se acordă pe timpul mandatului 
2012 - 2016. Să specificăm în hotărârea de consiliu. 
     D-na Primar: 
     Pe perioada mandatului înseamnă patru ani de zile. Şi noi avem un mandat tot de 
patru ani, chiar dacă unii dintre noi vor putea fi aleşi data viitoare într-un nou 
mandat, este vorba de cu totul alt mandat. Perioada mandatului înseamnă patru ani de 
zile. În ceea ce priveşte cererea depusă de dl. Dascălu, vreau să vă spun că ea trebuia 
depusă la primărie, nu la RAADPFL, şi a fost depusă la primărie ulterior publicării 
ordinei de zi pe site. 
     D-ra Predescu: 
     Ca şi probleme de legalitate, noi am discutat ieri în comisia juridică. Nu există un 
drept de preempţiune care ne-ar împiedica, pe care l-ar avea titularul contractului de 
închiriere anterior. Se discută doar oportunitatea. Pe de altă parte, să nu facem 
confuzie între mandatul de parlamentar, care este pe durata legislaturii, nu poate fi 
mai  lung decât legislatura, dar poate fi mai scurt, pentru că este individual, prin 
pierderea acestei calităţi.  De aceea nu subscriu la trecerea vreunui termen pentru că 
poate să fie mai scurt decât durata legislaturii, în ceea ce priveşte oricare dintre 
membrii uneia dintre cele două camere.  Eu propun votarea proiectului astfel cum a 
fost înaintat de către executiv. 
     Dl. Vasile: 
     Aş vrea să fac o mică observaţie. D-na primar, din nou ne induceţi în eroare. Aţi 
afirmat că dl. Dascălu a depus cerere la Primăria Craiova,  ulterior publicării ordinei 
de zi pe site. Nu este adevărat. Avem aici documentul care este depus şi are număr de 
înregistrare la primărie pe 16.01.  
     D-na Primar: 
     Vă rog să mi-l daţi şi mie. Oricum ar fi, ştiţi foarte bine că în momentul în care 
sunt două cereri trebuie să decidă consiliul local. Motiv pentru care consiliul local 
este astăzi chemat să discute acest proiect. Într-adevăr este data de 16.01. Consilierii 
au de votat şi de decis cine dintre cei doi va primi acest cabinet parlamentar. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului 

aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui 
Novac, bl. 39, parter, în suprafaţă de 52,80 mp., către dl.Nicolae Vasilescu, 
deputat ales în Colegiul nr.2 Craiova, pentru organizarea biroului parlamentar. 

 Art.2.Contractul de închiriere se încheie pe  perioada mandatului, cu respectarea 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 şi a Legii nr.241/2001. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia  Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.       
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     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 2 abţineri (Pană, Cilibiu). 
 
 

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere 
nr.7998/2003 şi nr.11001/2003. 

      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  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între 

dl.Grigorie Gheorghe Leonard, titularul contractului de închiriere 
nr.7998/17.03.2003, ce are ca obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, bl. T1, sc.2,ap.16 şi dl.Toader Costinel Cristinel, 
titularul contractului de închiriere nr.11001/17.03. 2003, ce are ca obiect 
locuinţa situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, bl. T1, sc.2, 
ap.19. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, dl. Grigorie Gheorghe 
Leonard şi dl. Toader Costinel Cristinel vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

21.  Proiect de hotarâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Clubul 
Sportiv “Aerosport” Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Unirii, nr.31 (fost nr.55). 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă  închirierea fără licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani, către 

Clubul Sportiv “Aerosport” Craiova, a spaţiului aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 67,90 mp., situat în municipiul 
Craiova, str.Unirii, nr.31 (fost nr.55). 

Art.2. Preţul chiriei va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor de bază minime/mp 
aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Clubul 
Sportiv “Aerosport” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.03.2013, a duratei contractelor de 

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

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

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.220/2002, având ca obiect terenul aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, pe care este amplasat o construcţie 
provizorie, cu destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, 
situat în cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.220/2002, având 

ca obiect terenul în suprafaţă de 40,0 mp. aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, pe care este amplasată o construcţie provizorie, cu 
destinaţia de spaţiu comercial, producţie şi prestări servicii, situat în 
cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi, până la data de 31.03.2013. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune identificat la art.1din prezenta 
hotărâre.  
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Art.3. Se aprobă desfiinţarea construcţiei provizorii identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea sa, respectiv 
până la data de 30.04.2013, pe cheltuiala concesionarului. 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.38983/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr. Enculescu Magdalena Georgeta. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38983/2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Enculescu 
Magdalena Georgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL 
ENCULESCU M S.R.L.,având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical individual, situat în municipiul Craiova, str. Olteţ, nr.5, până la data 
de 18.01.2014. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Enculescu Magdalena Georgeta 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 cesiunea obiectului contractului de concesiune 
nr.125122/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr. Ghiţu C. Mihaela Luminiţa. 

   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 cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.125122/2005  

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Ghiţu C.Mihaela 
Luminiţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Ghiţu 
C.Mihaela Luminiţa, către dr. Săftoiu Paula Liliana, medic titular al 
Cabinetului Medical Individual dr.Săftoiu Paula Liliana. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a  contractului de concesiune nr. 125122/2005. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public de interes local în domeniul privat al municipiului 
Craiova a unor spaţii. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, dr. Ghiţu C.Mihaela Luminiţa şi dr. Săftoiu Paula Liliana 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 preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniul 
public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului „Ion 
Oblemenco” din municipiul Craiova. 

     D-na Secretar: 
     Am prezentat în comisiile de specialitate lipsa documentelor, respectiv acordul 
agenţiei şi am spus că această hotărâre, deşi adoptată de dvs. şi supusă astăzi la vot, 
nu va fi înaintată către controlul de legalitate decât după aceastăî comunicare întrucât 
procedura de semnare presupune inclusiv ordonatorul de  credit, ministru şi nu numai 
preşedintele agenţiei. Cu acest amendat prezentat, vă rugăm să supuneţi la vot. 
     D-na Primar: 
     Este vorba despre preluarea pistei de atletism,  a unor construcţii care aparţineau 
ANST,  şi care trebuiesc acum cedate către municipalitate deoarece noul stadion nu 
va avea acea pistă de atletism. Săptămâna trecută, d-na Carmen Tocală, secretar de 
stat în Ministerul Culturii şi Sporturilor,  a fost la Craiova. Dumneaei şi-a dat acordul 
ca să treacă aceste imobile în proprietatea noastră, ca să putem să construim. M-a 
însoţit şi marţi la Bucureşti, la Compania Naţională de Investiţii unde se lucrează în 
prezent la studiul de fezabilitate pentru noul stadion ca să se asigure că în cadrul 
acestui complex sportiv  va fi şi o pistă de atletism la care s-a renunţat. Aşadar asta 
vă propunem astăzi să votaţi. 
     Dl. Pană: 
     Este un lucru foarte bun şi sunt de acord. Aş vrea totuşi să o întreb pe d-na primar 
dacă avem şi noi un timp la care să ne aşteptăm, adică dacă este studiu de 
fezabilitate, dacă este un program privind derularea acestei investiţii. Adică lucruri 
concrete, aş vrea să informaţi şi consiliul în calitate de primar care este programul 
dvs. privind acest obiectiv. 
     D-na Primar: 
     40 de zile durează studiul de fezabilitate. În momentul în care l-am cerut la 
Compania Naţională de Investiţii, având în vedere că ar fi durat mai mult să-l facem 
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noi, ar fi trebuit să-l trecem printr-o şedinţă de consiliu local, să facem o achiziţie, 
ş.a.m.d., din momentul în care am cerut acest studiu CMI-ului, a doua zi ei s-au 
apucat de lucru ca să poată să-l finalizeze în perioada de 40 de zile cât a cerut dl. 
ministru al fondurilor europene Teodorovici, pentru că dumnealui doreşte să mute 
nişte fonduri europene de pe o axă pe alta ca să nu trebuiască să prindem exerciţiul 
bugetar al Uniunii Europene în perioada 2014 - 2020. Asta înseamnă că facem toate 
demersurile posibile ca să avem stadionul cât mai repede.  Eu sunt convinsă că la 
finalul mandatului acestui consiliu local şi al primarului Craiovei, vom avea un 
stadion nou.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii 

Naţionale pentru Sport şi Tineret – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, 
în domeniului public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a bunurilor imobile din cadrul Stadionului 
„Ion Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34, 
identificate  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va 
face pe bază de proces – verbal încheiat în termen de 30 de zile de la 
publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

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

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

       Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico – 
Financiară şi Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret – Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret 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 stabilirea ratelor de co-finanţare ale 
Municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, precum şi mecanismul 
de recuperare a sumelor plătite de către Municipiul Craiova aferente 
contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru blocurile  de locuinţe  incluse 
în Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1  
"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", 
domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa 
energetică a blocurilor de locuinţe". 
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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. (1) Se aprobă  ratele de co-finanţare ale Municipiului Craiova şi asociaţiilor 

de proprietari (privind cheltuielile eligibile) la Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere", domeniul de intervenţie 1.2 "Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" modulate în 
funcţie de proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse, după cum 
urmează: 

-     30% contribuţia Municipiului Craiova şi 10% contribuţia asociaţiei de 
proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - 
proprietari (de apartamente - locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar 
net pe membru de familie sub 150 Euro; 
- 20% contribuţia Municipiului Craiova şi 20% contribuţia asociaţiei de 
proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - 
proprietari (de apartamente - locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar 
net pe membru de familie sub 350 Euro; 
 - 10% contribuţia Municipiului Craiova  şi 30% contribuţia asociaţiei de 
proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - 
proprietari (de apartamente - locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar 
net pe membru de familie sub 500 Euro. 

(2)  Rata de cofinanţare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine 
asociaţiei de proprietari se stabileşte prin contractul ce se încheie între 
Municipiul Craiova  şi Asociaţia de proprietari. 

Art.2. (1) Se aprobă taxa de reabilitare termică ca modalitate de recuperare a sumelor 
plătite de către Municipiul Craiova, aferente contribuţiei asociaţiei de 
proprietari, pentru lucrările de creştere  a performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe. 

    (2) Taxa de reabilitare termică, se fundamentează în funcţie de sumele 
avansate de către Municipiul Craiova pentru asigurarea cotei de contribuţie 
aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea 
comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale. 

    (3)Pentru lucrările similare care au fost efectuate deja in regie proprie de 
proprietari, care au proprietăţi tehnice similare sau superioare celor propuse 
prin proiectul de reabilitare termică a unui bloc, se identifică şi se elimină din 
devizul proiectului, iar contribuţia proprietarilor respectivi va fi diminuată cu 
suma reprezentând valoarea pe care ar fi trebuit s-o acopere proprietarul dacă 
ar fi fost executată lucrarea prin proiect. 

Art.3.Sumele avansate pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie fiecarui 
proprietar, se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens la 
nivelul asociaţiilor de proprietari, sau  în lipsa acestuia, prin taxa de 
reabilitare termică, în termen de 10 ani, cu începere de data de 1 a lunii 
următoare încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de 
reabilitare termică.        
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Art. 4.  (1)Asociaţiilor de proprietari le revine obligaţia ca, în termen de maxim 15 
zile de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 
să transmită Primăriei Municipiului Craiova – Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte, hotarârea de aprobare a sumelor defalcate pe fiecare 
proprietate individuală. 

   (2) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alineatul (1), Primaria 
Municipiului Craiova – Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte va   
proceda la calcularea sumelor ce revin fiecărui proprietar, proporţional cu 
cota parte indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi 
individuale. 

Art.5.  Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului        
Municipiului Craiova va proceda la impunerea din oficiu a taxei de reabilitare 
termică , fie pe baza hotărârii asociaţiilor de proprietari de aprobare a sumelor 
defalcate pe fiecare proprietate individuală, fie pe baza datelor transmise de 
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte. 

Art.6. (1) Taxa de reabilitare termică se urmăreşte  şi execută silit de  Direcţia  
Impozite şi  Taxe  în condiţiile  Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, termenele de plată fiind 31 martie, respectiv 30 septembrie a 
fiecărui an fiscal. 

             (2) Neachitarea taxei de reabilitare la termenele stabilite, generează majorări 
de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de Procedură Fiscală pentru 
obligaţii fiscale datorate bugetelor locale, până la data plăţii integrale a 
debitului. 

Art.7. Documentaţiile tehnico-economice ale proiectului, inclusiv indicatorii 
tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – faza PT. , precum şi 
cererea de finantare şi cheltuielilor aferente, vor fi supuse aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.8. Se aprobă  contractul-cadru încheiat între Municipiul Craiova şi asociaţiile de 
proprietari, prevazut în anexa  la prezenta hotărâre, având ca obiect stabilirea 
şi efectuarea masurilor si actiunilor ce se impun pentru pregătirea, 
contractarea şi implementarea proiectului pentru cresterea performantei 
energetice a blocului de locuinte, in conditiile si cu respectarea prevederilor 
Ghidului solicitantului. 

Art.9. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul 
prevăzut la art.8 din prezenta hotărâre, cu asociaţiile de proprietari. 

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară 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. 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor 

la „Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10, în municipiul 
Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.2”. 

     D-na Primar: 
     Este vorba de construcţia unui cartier de locuinţe care va fi în cart. 1 Mai şi pe 
terenul unde se află în  prezent Târgul de la Romaneşti. Vreau să-i mulţumesc cu 
această ocazie şi d-lui Ştefârţă care ne-a ajutat foarte mult ca să fim gata la timp cu 
tot ce a însemnat PUZ, studiu de fezabilitate ş.a.m. d. şi aş vrea să-i mulţumesc şi 
pentru stadion pentru că m-a însoţit la Bucureşti, a discutat şi dumnealui cu 
proiectanţii care lucrează în prezent pentru noul stadion şi chiar cred că a făcut nişte 
lucruri extraordinare ca să putem să fim gata la timp. Aşadar, este vorba despre 
aprobarea studiului de fezabilitate. Ne-am grăbit foarte mult, recunosc, pentru că 
dacă nu suntem gata la timp, nu vom avea posibilitatea să ne împrumutăm pentru 
construcţia acestui cartier de locuinţe. După cum ştiţi, probabil şi dvs., împrumuturile 
se aprobă la începutul anului de către Guvernul României în urma unui acord care a 
fost stabilit cu FMI şi din această cauză am vrut să fim gata la timp cu toate etapele. 
Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Locuinţe 

colective cu regim de înălţime maxim P+10”, în municipiul Craiova, str. 
Dimitrie Gerota, nr.2, având următorii indicatori tehnico – economici:  

 
 1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)   

 Valoare deviz general (inclusiv TVA)  = 146.827,228 mii lei,  
  respectiv                                         33.254,190 mii euro  

 din care: 
- construcţii+montaj (C+M)           = 122.042,246 mii lei,  
 respectiv     27.640,759 mii euro 
la cursul de 4.4153 lei/euro din data de 04.01.2013  
                       

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)        
   Valoare cu TVA /        

 Durata 
Etapa 1    = 32.282,637 mii lei/ 25.524,440 mii lei  

 21 luni  
Etapa 2  = 28.239,370 mii lei/ 23.731,387 mii lei  

 16 luni 
   din care : 

- Subetapa 2a = 15.132,555 mii lei/12.678,728 mii lei 
- Subetapa 2b = 13.106,815 mii lei/ 11.052,661 mii lei 
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              Etapa 3      =27.133,424 mii lei/ 22.912,878 mii lei  
                  16 luni 

   din care : 
- Subetapa 3a = 14.158,009  mii lei/11.882,120 mii lei 
- Subetapa 3b = 12.975,415  mii lei/ 11.030,761 mii lei 
-  

Etapa 4  = 26.427,154 mii lei/22.493,780 mii lei  
 16 luni                   din care : 

- Subetapa 4a = 13.511,964  mii lei/11.471,495 mii lei 
- Subetapa 4b = 12.915,190  mii lei/ 11.025,285 mii lei 
-  

  Etapa 5  = 32.744,639 mii lei/27.376,761 mii lei  
 18 luni                   din care : 

- Subetapa 5a = 13.862,361  mii lei/11.178,585 mii lei 
- Subetapa 5b = 18.882,282  mii lei/ 16.198,176 mii lei 

                   
 3. Durata de execuţie a investiţiei (luni) – 48 luni    
 4. Capacitate - în unităţi fizice  
 val estimata pe apartament : 
 ARIA CONSTRUITA  =   880,70 MP 

ARIA DESFASURATA = 5284,84 MP 
 din care  
  Ac circulatii  =   159,20 MP 
  Ac locuinte  =   721,50 MP 
  Coeficient de multiplicare =   159,20 MP / 721,50MP =  0,22 
  Ac ap 1 camera = 48,90 + 48,90x0,22 = 59,60 MP 
  Ac ap 2 camera = 65,10 + 65,10x0,22 = 79,40 MP 

 Valoare apartament 1 camera = 59,60 x 390 euro/ mp = 23.200,00 euro 
 Valoare apartament 2 camere = 79,40 x 390 euro/ mp = 31.000,00 euro 

 
 5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata 
investitia, dupa caz. 
 

 APARTAMENTE DE 2 CAMERE – 480 BUC 
 APARTAMENTE DE 1 CAMERA -  240 BUC 
 

TOTAL APARTAMENTE = 720 BUC 
 
  - locuri de parcare supraterane = 900 locuri 
  - locuri de joaca – S = 1705 mp 
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 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi 
Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de 
valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova. 

     Dl. Vasile: 
     Am o singură întrebare. Ştim cu toţii greutăţile pe care le provoacă acest PUG 
învechit. Întrebarea mea este de ce este nevoie să prelungim cu 3 ani de zile şi nu 
putem să impulsionăm şi să prelungim cu un an sau doi? Ştiţi cum este: termenul cel 
mai lung. Trebuie să impulsionăm puţin şi eu aş propune totuşi, dacă se poate, să 
prelungim doar cu doi ani. Ştim cu toţii greutăţile provocate  cetăţenilor, 
investitorilor, datorită vechimii acestui PUG. Vă mulţumesc. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Îi aduc aminte colegului meu care în vechiul mandat era preşedinte de comisie de 
urbanism, că am propus prelungirea atunci când am făcut-o ultima dată, cu doi ani nu 
cu un an, atât cât ne permitea legea şi era maximul doi ani de zile. Iată că acum, dacă 
s-ar fi făcut atunci pentru doi ani de zile, nu eram în momentul acesta în situaţia să-l 
mai prelungim o dată.  Ştiu care este volumul de muncă pentru un PUG, ştiu care 
sunt restanţele legate de cadastru, termenul de trei ani eu îl consider minim necesar  
şi eu zic să-l folosim atât cât ne permite legea, ca să avem o minimă certitudine că 
vom avea un nou PUG. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

         Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General 
al Municipiului Craiova, cu maxim 3 ani, până la data de 30.12.2015. 

     Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.23/2000. 

    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 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Vasile).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
privind construirea unor spaţii comerciale, cu regim de înălţime parter, în 
municipiul Craiova, str. Aristizza Romanescu, nr.7 C. 
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                 D-na Secretar: 
       S-a refăcut planşa şi planul de situaţie cu privire la reglementarea numărului de 
locuri de parcare care trebuiau să corespundă cu regulamentul de urbanism al 
municipiului, a fost şi distribuit  în şedinţă înainte de începerea ei. Potrivit 
regulamentului numărul de locuri era 87. 
     Dl. Vasile: 
     Nu am primit. Sunt toate locurile de parcare? Acum câte sunt? Aş vrea să fac o 
mică remarcă. La acest PUD una din condiţiile iniţiale era ca acest PUD să fie 
conform cu regulamentul aprobat de consiliul local cu privire la numărul de locuri de 
parcare. Acest PUD a fost pus pe site-ul primăriei în vederea dezbaterii, fără ca 
executivul să-l filtreze prin acest filtru minimal cu privire la locurile de parcare. 
Adică executivul nu trebuia să-l pună la dezbatere publică, dacă nu întrunea 
condiţiile minime. 
     D-na Primar: 
     Am şi hotărât înainte cu consilierii că putem retrage acest punct de pe ordinea de 
zi dacă ei nu-şi respectă promisiunea de a veni până astăzi, înainte de şedinţa de  
consiliu, ca să ne arate că au numărul de locuri de parcare aşa  cum s-au angajat, 
motiv pentru care dacă până acum nu le-au adus. Le-au adus, este în regula. 
     Dl. Vasile: 
     Am vrut să vă supun atenţiei altă problemă. Faptul că aceste proiecte sunt puse pe 
site fără a fi filtrate de către executiv. Adică trebuie să stăm să studiem, ceea ce este 
o condiţie minimă pentru aceste PUD-uri. 
     D-na Primar: 
     S-a rezolvat între timp, însă vreau să vă spun că am primit şi eu înregistrarea aşa 
cum figurează în evidenţele noastre la Primăria Municipiului Craiova, deci cererea 
depusă de dl. deputat Constantin Dascălu este din data de 28.01.2013. Nu ştiu ce 
document mi-aţi arătat dvs.  
     Dl. Vasile: 
     Eu v-am arătat documentul cu nr. de înregistrare al primăriei.  
     D-na Primar: 
     Eu nu aveam cunoştinţă decât despre acest document, care, vă asigur că nu este 
fals ce ţin în mână. Vă rog să-mi aduceţi originalul. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unor spaţii 
comerciale, cu regim de înălţime parter, în municipiul Craiova, str.Aristizza 
Romanescu, nr.7C, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
privind reglementarea drumului acces trafic greu pentru aprovizionare şi 
livrare, în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.80. 

     Dl. Vasile: 
    Profit de acest punct de pe ordinea de zi, d-na primar, să vă atrag atenţia că în 
oraşul nostru se încalcă o hotărâre de consiliu local. Acest PUZ pentru respectivul 
spaţiu comercial, pentru acest mall de pe Calea Bucureşti nu a prevăzut niciodată 
semaforizare pe Calea Bucureşti. Vorbesc de hotărârea de consiliu aprobată de 
consiliul local. Mai mult decât atât, a prevăzut intrarea la acest centru comercial 
dinspre Calea Bucureşti şi ieşirea pe Rocadă. Nu ştim cum au apoărut aceste 
semafoare şi v-aş ruga mult să faceţi dvs. o analiză să ne daţi şi nouă un răspuns dacă 
sunt legale, nu sunt legale, şi de ce, în condiţiile în care toate eforturile noastre, cu 
pasaje, cu tot ce facem este să fluidizăm Calea Bucureşti, să punem nişte semafoare 
la ieşirea din acest spaţiu comercial  contrar hotărârii de consiliu local. Rugămintea 
mea este să verificaţi şi să ne spuneţi şi nouă cum au apărut aceste semafoare  şi dacă 
sunt legale sau nu sunt legale pe Calea Bucureşti în condiţiile în care în hotărârea 
aprobată de consiliul local nu a fost prevăzut acest lucru. 
     D-na Primar: 
     Mie îmi place că tot timpul mă puneţi să dau explicaţii pentru ce a făcut dl. 
Solomon şi vechiul consiliu local. Aceste semafoare au apărut în anul 2011. Din câte 
îmi amintesc, eu nu eram pe aici. Dvs. eraţi.  

         Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la reglementarea drumului de 
acces trafic greu pentru aprovizionare şi livrare, în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti, nr.80, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.58/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova. 

     Dl. Pană: 
     Sunt de acord cu organigrama, d-na primar s-o propună, este normal, însă 
uitându-mă pe ea, am văzut acolo multe linii continue, linii punctate. Mie mi se pare 
diagrama de relaţii puţin mai complicată. 
     D-na Secretar: 
     Vă rog să reţineţi un element. Nu aprobăm acum organigrama, reducem cu un 
post organigrama aprobată.  Organigrama care reprezintă aparatul va fi supusă 
aprobării dvs. odată cu bugetul. Ceea ce este acolo cu acele liniuţe este aprobată deja 
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de dvs anul trecut. Dacă aveţi atunci obiecţiuni, când se propune viitoarea 
organigramă, le consemnaţi sau le precizaţi atunci. Acum nu facem decât să luăm act 
de comunicarea Instituţiei Prefectului de a reduce, potrivit legii cu un post şi la 
Poliţia Locală şi în aparatul de specialitate.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2012, prin 
reducerea unui post de natură contractuală, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municpiului Craiova nr.298/2012. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.59/2012 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii la Poliţia Locală 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 organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale 

Craiova, pentru anul 2012, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.59/2012, prin reducerea cu un post de natură 
contractuală, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea art.1 pct.4 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.56/2006 care va avea următorul conţinut: 

           „Întreţinerea şi repararea străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută, piatră spartă şi amestec optimal”.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ  vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.315/2012 referitoare la aprobarea tarifului 
pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare 
cu apă, pentru municipiul Craiova.  

     D-na Primar: 
    Ca să nu fie niciun fel de suspiciune, este vorba doar de corectarea unei erori 
materiale, nu se măreşte preţul la apă, canalizare. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.315/2012, prin completare cu tariful pentru apă potabilă furnizată 
din aducţiunea Izvarna în municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului 
de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

     Dl. Pană: 
     Eu aş vrea să ştiu care este stadiul privind procesul de fuziune pentru că am 
anumite informaţii că unul dintre acţionarii de la Complexul Energetic Oltenia, şi 
anume Fondul Proprietatea, s-ar opune acestei chestiuni. 
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      D-na Primar: 
     Aşa este, dar nu este nicio noutate pentru că Fondul Proprietatea s-a opus încă de 
la început  acestei preluări. Am avut săptămâna trecută o discuţie la Bucureşti  cu cei 
doi miniştri de resort care au primit solicitare din partea Fondului Proprietatea să 
oprească această fuziune. Este vorba de d-nii Vosganian şi Niţă. La ora actuală 
suntem în grafic cu preluarea Termoficării de către Complexul Energetic Oltenia. În 
luna aprilie, aşa cum era graficul stabilit, pe care noi l-am discutat încă de anul trecut 
va fi discutată această preluare. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.170/2012, după cum urmează: 
a) anexa nr.1 referitoare la contractul de concesiune încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. în sensul 
majorării redevenţei cu suma de 140.266 lei, fără T.V.A., de la 1.227.757 
lei/an (102.313 lei/lună), fără T.V.A., la 1.368.029 lei/an (114.001,9 
lei/lună) fără T.V.A., prevăzută la art.3; 

b) anexa nr.2 referitoare la bunurile aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, concesionate către S.C. TERMO CRAIOVA 
S.R.L., prin completare cu bunurile prevăzute în anexa  care face parte 
integrantă din hotărâre; 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova 
şi S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. 

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

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

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

37. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului şi 
administrarea Aeroclub Oltenia Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a terenului şi construcţiile aferente „zona Balta Verde” situat în 
comuna Podari Şoseaua Craiova – Calafat Km 4,5 şi a terenului şi 
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construcţiile aferente „Bazei de Reparaţii” situat în municipiul Craiova, 
str. Calea Bucureşti, nr.433 

     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 publică a statului şi administrarea 

Aeroclub Oltenia Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi 
administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului în 
suprafaţă de 561.209,35 mp., din care suprafaţa de 1.542 mp.,  aferentă 
construcţiilor „zona Balta Verde”, situat în comuna Podari Şoseaua Craiova – 
Calafat, Km 4,5 şi a terenului în suprafaţă de 192.902,35 mp., din care 
suprafaţa de 12.866 mp., aferentă construcţiilor „Baza de Reparaţii”, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.433, a imobilelor care vor fi 
utilizate pentru păstrarea şi dezvoltarea activităţilor specifice Aeroclubului 
României, identificate  conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea – primirea terenurilor şi construcţiilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre, se va face pe bază de proces – verbal încheiat în termen de 30 de 
zile de la publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-nei Lia – Olguţa Vasilescu – 
Primarul Municipiului Craiova să formuleze cerere de constituire ca 
parte civilă şi să susţină drepturile şi interesele Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Dosarul Penal nr.316/P/2011 al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională 
Anticorupţie; 

     D-na Primar: 
     Sunt necesare nişte explicaţii. După cum aţi aflat probabil din presă, eu săptămâna 
trecută am avut o întâlnire cu reprezentanţii galeriei de fotbal ai Universitatea 
Craiova şi cu finanţatorul Adrian Mititelu. La cererea reprezentanţilor galeriei, eu am 
decis să formulez acest proiect de hotărâre pe care să-l supun atenţiei dvs., de a ne 
constitui şi noi parte în acest proces prin care cerem şi noi despăgubiri în primul rând 
pentru prejudiciile de imagine a localităţii care ne-au fost aduse, având în vedere 
tradiţia fotbalistică  de peste 63 de ani a clubului craiovean, şi în al doilea rând 
pentru că prin acţiunile lor, învinuiţii au paralizat activitatea F.C. Universitatea 
Craiova, astfel că municipiul Craiova a fost privat de dreptul de a încasa taxe şi 
impozite în toată această perioadă. Rugămintea mea este să susţineţi acest demers 
pentru a putea să ne prezentăm şi noi în instanţă. 
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     Dl. Badea: 
     În primul rând salut decizia d-nei primar de a dori să reînfiinţeze echipa de fotbal 
în oraşul nostru. Este o emblemă pe care Craiova în ultimii doi ani a pierdut-o şi 
trebuie să fie repusă din nou în prim planul oamenilor. Totodată, readuc aminte celor 
care probabil nu ştiu, sunt director la Clubul Sportiv Universitatea Craiova şi acest 
club a obţinut acum patru luni acceptul ministerului de înfiinţare a unei secţii de 
fotbal în cadrul Clubului Sportiv Universitatea Craiova. În situaţia în care d-na 
primar a luat această decizie, noi, cei de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova nu 
vom înfiinţa echipă de fotbal. Noi nu ne dorim să existe două entităţi cu acelaşi 
nume. Deşi noi din punct de vedere legal avem dreptul să  dăm drumul la această 
echipă, eu, ca director, nu-mi doresc să existe o ambiguitate cu două echipe care să 
aibă acelaşi nume. De aceea ţin s-o felicit pe d-na primar, şi, totodată, să-l felicit şi 
pe dl. Mititelu că a revenit la idei mai bune şi a dat, sau, cel puţin, intenţionează să 
dea brandul şi echipa primăriei, pentru a reînnoda această istorie.  Să sperăm că se va 
putea realiza acest lucru.  În cazul în care nu se realizează acest lucru, d-na primar, 
există şi varianta nr. 2, cea de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Dvs. 
aveţi şi această opţiune. Vă mulţumesc şi Doamne Ajută să se reuşească proiectul pe 
care dvs. l-aţi făcut cunoscut  opiniei publice. 
     D-na Primar: 
      Rugămintea este să nu ne încurcăm pentru că aici discutăm despre cu totul 
altceva decât un alt club de fotbal. Aici discutăm dacă vom deveni sau nu parte în 
procesul pe care Clubul de Fotbal îl are cu FRF. Asta este singura discuţie pe care 
putem s-o purtăm astăzi aici. În ceea ce priveşte o altă echipă de fotbal, un alt club, 
este cu totul altceva şi nu cred că este cazul să discutăm aici.  
      D-ra Predescu, 
     Dl. preşedinte, am rugămintea de a fi completat temeiul juridic, atât în proiectul 
de hotărâre, în raport am  discutat cu dl. director Mischianu care am observat că a 
semnat raportul, cât şi în cerere, cu art. 14 din Codul de Procedură Penală pentru că 
reglementarea constituirii ca parte civilă în procesul penal  începe cu art. 14 care este 
norma de bază şi este completat cu următoarele. 
     Dl. Pană: 
     Sunt de acord şi susţin constituirea ca parte civilă. Eu solicit din partea d-nei 
primar având în vedere interesul public deosebit din partea oamenilor, să ne facă şi 
nouă o informare, în şedinţa viitoare, şedinţa ordinară, despre stadiul discuţiilor cu 
dl. Mititelu, cu suporterii, astfel încât să ştim şi noi în cunoştinţă de cauză care este 
situaţia reală la momentul respectiv. 
     Dl. Cherciu: 
     Eu aş dori o lămurire mai degrabă de natură juridică pentru că am aflat foarte 
târziu despre acest proiect de hotărâre, practic ne-a fost înmânat la sfârşitul şedinţei 
de comisie şi vă spun sincer că nu îmi este în clipa de faţă foarte clar şi nu vreau să 
votez în necunoştinţă de cauză. Prima mea întrebare adresată către d-na secretar, este 
dacă se dovedeşte că acţiunea noastră este neîntemeiată, adică dacă justiţia se va 
pronunţa că am făcut un denunţ abuziv, care sunt consecinţele? Asta este prima 
întrebare. A doua întrebare de ce trebuie să devenim parte  într-un proces alături de 
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altă persoană care a iniţiat şi nu s-ar putea deschide o altă acţiune. Acestea sunt cele 
două întrebări la care, dacă primesc un răspuns, voi vota, cum spuneam, în cunoştinţă 
de cauză. 
     D-na Secretar: 
     Cele două elemente au în vedere stadiul în care se găseşte acţiunea penală, deci în 
faza aceasta avem calitatea să intrăm în cauza penală, în situaţia că urmează a se 
trimite în judecată, deci rezoluţia parchetului spune că aceştia au calitatea de 
învinuiţi, deci există temeiul legal să ne constituim parte civilă în momentul de faţă, 
ca cei responsabili să ştie ce pagube au de achitat sau ce pretenţii au de plătit fgaţă de 
cei care i-au prejudiciat, deci este o condiţie de legalitate. Ar însemna să facem 
separat o acţiune în pretenţii care ar fi mult mai costisitoare.  În măsura în care 
cererea noastră nu este admisă, deci se consideră că nu este întemeiată, instanţa poate 
s-o respingă. Dacă nu ne-am constitui de acum, ar însemna că nu ne considerăm 
totuşi prejudiciaţi faţă de demersul făcut de FRF şi de Ligă prin excluderea sau 
dezafilierea echipei. Riscul este să se respingă. Maximorum la un risc  poate exista 
dacă, să spunem, dar eu nu pot să merg pe o extremă de genul acesta, învinuiţii n-ar 
fi învinuiţi, s-ar dispune achitarea şi ei, la rândul lor, ne-ar da în judecată că i-am 
prejudiciat moral. În momentul de faţă, noi însă avem ca temei legal un dosar penal, 
o rezoluţie a parchetului prin care ei sunt consideraţi ca fiind cei care sunt învinuiţi în 
cauză. Am putea face acţiune separat, dar asta ar însemna că penalul ţine în loc 
civilul, este un principiu  de drept, ar însemna să se epuizeze tot ceea ce înseamnă 
dosarul penal şi peste ani de zile noi să solicităm recuperarea unor daune. Pretenţiile 
civile se prescriu în trei ani de zile, s-ar putea să nu reuşim să recuperăm ceea ce în 
momentul de faţă măcar justificăm ca fiind un prejudiciu. Sunt supuse timbrării la 
valoare, faţă de penal care nu este supus niciodată la timbrare. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se împuterniceşte d-na Lia – Olguţa Vasilescu – Primarul Municipiului 

Craiova să formuleze cerere de constituire ca parte civilă şi să susţină drepturile 
şi interesele Consiliului Local al Municipiului Craiova în Dosarul Penal 
nr.316/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Cherciu, Badea).  
 
 

39. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Cherciu: 
     Voi reveni la o interpelare mai veche. Îmi pare rău că este a treia oară când mă 
refer la acelaşi subiect, cel legat de pragurile de limitare a vitezei. Data trecută d-na 
primar ne-a asigurat că va da o dispoziţie prin care cele din anumite zone să fie 
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desfiinţate şi vreau să-i aduc la cunoştinţă că, din păcate, nu s-a întâmplat acest 
lucru. Mă refer în special  la zona de la Parcul Tineretului. Şi vreau să mai aduc o 
corecţie. În intervenţia pe care eu am făcut-o legată de aceste praguri de  viteză, am 
precizat prima dată că nu solicit desfiinţarea lor integrală, ci căutarea unei alte 
soluţii. Repet, în ţările din vestul Europei vom vedea că aceste praguri de limitare a 
vitezei sunt cu totul de altă natură, anume: valuri în carosabil, nişte ciuperci, soluţie 
care este radical diferită faţă de pragurile de viteză din  Craiova, care dacă vă veţi 
uita pe site la firmele specializate, veţi vedea că sunt praguri de limitare a vitezei  din 
incintă. Deci ele se practică în incinta unor întreprinderi de mari dimensiuni pentru 
astfel de drumuri. Particularitatea lor este că denivelarea este ridicată şi ia prin 
surprindere un eventual şofer care circulă cu viteză, fapt ce face să nu-şi 
îndeplinească scopul pentru care  au fost puse şi se poate genera datorită frânării 
bruşte, alte accidente. Deci, repet, nu solicit desfiinţarea decât a celor care sunt acum 
deteriorate, iar în viitor montarea lor folosind soluţii adecvate traficului urban ci nu 
incintă de  companie. 
     A doua interpelare este legată de faptul că ştim cu toţii că în mandatele trecute, 
consiliul local avea încheiat un contract de difuzare TV a şedinţelor. Consider că 
desfinţarea postului TVS a condus la faptul că aceste şedinţe nu mai sunt televizate şi 
vă asigur că există foarte mult interes din partea cetăţenilor de a le urmări. De aceea 
solicit, eventual, încheierea unui alt contract cu o televiziune locală sau naţională, 
dacă se consideră că este o cheltuială exagerată, există şi varianta difuzării pe 
internet a acestor şedinţe, ştim cu toţii că se practică inclusiv la nivelul 
parlamentului. 
     D-ra Predescu: 
     În primul rând, d-na primar, aţi anunţat de Ziua Unirii, 24 ianuarie, că începând 
din acest an vor fi sărbătorite la Craiova Zilele Mihai Viteazul. Cred că a sosit 
momentul ca autorităţile locale, cu binecuvântarea şi lucrarea Înalt Prea Sfinţiei Sale, 
Mitropolitul Olteniei, să continue demersurile începute de Înaltul Nestor cu un timp 
în urmă. Cunosc bine, a fost sprijinită de un grup de senatori şi deputaţi până în anul 
2004, pentru canonizarea domnitorului Mihai Viteazul, primul unificator de ţară şi 
neam, iar această moştenire a însufleţit poporul român mai târziu, pentru a desăvârşi 
unirea. Cred că azi, cu oameni noi, se poate realiza ceea ce ne doream noi, oltenii, de 
foarte mult timp. 
     A doua problemă este aceea a sorţii unor mari monumente  de artă, de patrimoniu, 
şi mă refer în primul rând la faptul că în urmă cu un timp, în alt mandat, noi în 
consiliul local am aprobat executarea unei noi lucrări după macheta celei care a 
rămas la Muzeul Olteniei privind grupul statuar cunoscut sub denumirea "Asta-i 
muzica ce-mi place!", deviza lui Carol I când a început războiul de independenţă. Nu 
s-a pus în practică datorită problemelor materiale, avem nevoie de bani. A fost 
ridicat grupul statuar executat de unul dintre cei mai mari sculptori ai neamului, Ion 
Irimescu, dedicat anului 1907 şi el zace dezmembrat  undeva pe malul Jiului. Este 
mare păcat. Aceeaşi soartă au avut-o mai multe grupuri statuare din parcul Nicolae 
Romanescu, care şi ele zac dezmembrate pe te miri unde. Vă rog frumos să luaţi 
măsuri pentru a fi reamplasate acolo unde este cazul.  
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     O altă problemă şi sunt mai multe chestiuni aici în discuţie, este aceea a unor 
opere de artă care se află în spaţii publice şi cele mai supuse pericolului sunt cele din 
cimitire. Atât în cimitirul Ungureni, cât şi în cimitirul Sineasca, sunt mai multe statui 
şi busturi executate de  mari sculptori precum Storck, tatăl şi fiii, mai ales Friedrich 
Storck. Sunt lucrări ale lui Friedrich Storck în Craiova, Anghel Chiciu şi alţi mari 
sculptori care de-a lungul timpului au dispărut, au fost furate şi topite. Din 
împrejurări personale, cunosc foarte bine acest lucru. Faptul că te constitui parte 
civilă într-un proces penal, nu este suficient, pentru că dispar astfel opere de artă care 
nu mai pot fi recuperate.  Am discutat cu mai mulţi în ultimile luni şi cred că 
primăria, RAADPFL împreună cu Direcţia de Patrimoniu de la nivelul judeţului, pot 
realiza un parteneriat în cadrul căruia cu acordul moştenitorilor, proprietarii actuali ai 
acestor lucrări, ele să fie ridicate şi amplasate cu acordul Muzeului de Artă sau al 
altor instituţii de cultură în incinta, în curtea Muzeului de Artă care tocmai a fost 
refăcut, sau alte spaţii de interes public pentru că prin nepăsarea  paznicilor de la 
cimitire, ele sunt furate în fiecare noapte. Am discutat legat de acest aspect şi de 
faptul că foarte multe maşini parcate, te trezeşti când ai ieşit din bloc sau dintr-o 
instituţie că geamurile au fost sparte doar pentru că credeau că este ceva în maşină şi 
inclusiv cei de la Comunitatea Romilor pentru că am luat legătura şi cu ei, ne-au 
rugat să realizăm un parteneriat mai strâns privind educaţia  între municipalitate, 
Poliţia Locală, Poliţia Naţională, posibilitatea de a accesa fonduri europene destinate 
educaţiei şi liniştii şi ordinei publice.  
     Un ultim gând, mă bucur că funcţionează Sala Polivalentă şi vreau să-i felicit pe 
toţi sportivii şi antrenorii echipelor din cadrul Sport Club Municipal care prin 
rezultatele pe care noi le vedem de câteva luni, ne-au reînviat mândria de a fi 
craioveni. 
     D-na Gheorghiţă: 
      Am câteva probleme preluate de la cetăţeni. În zona ANL în Valea Fetii pe str. 
Eroii Sanitari, nu există iluminat  public în condiţiile în care străzile paralele cu 
aceasta au iluminat public şi există posibilitatea instalării stâlpilor de iluminat. Nu 
mai vorbim de starea proastă a drumurilor. Eu o simt pentru că merg în acea zonă la 
Şcoala Ethos. Ştiu că nu se pot asfalta drumurile înaintea altor lucrări de 
infrastructură, în schimb se pot corecta prin alte metode, o maşină de nisip, de pietriş 
acolo este bine venită ca să nu te îngropi cu maşina, atunci când ai treabă în zonă. Să 
nu mai vorbim de locatarii  acelor cartiere. În bvd. Dacia la bl. J vis a vis de Service 
Popescu sunt câteva blocuri noi de locuinţe lăsate ca după constructori, cu parcări 
neamenajate  şi cu căile de acces aproape impracticabile. 
     În str. Arţarului, bl. M20 - 21, aceeaşi problemă cu căile de acces  şi străzile 
neconforme pentru că ştiu că s-a făcut un recensământ al străzilor cu asfalt. Eu aş 
zice că este bine venit şi un recensământ al străzilor neasfaltate deloc. 
     Dl. Vasile: 
     Vă supun atenţiei câteva probleme. prima problemă ne este transmisă de către 
profesorii Şcolii nr. 24, de către reprezentanţii părinţilor de acolo. Eu sunt membru în 
consiliul de administraţie şi dânşii solicită ca în faţa şcolii pe str. Brazda lui Novac, 
să se pună un semafor deoarece trecerea de pietoni este chiar la ieşirea din şcoală,  
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participanţii la traficul auto nu observă, fiind parcate pe dreapta şi pe stânga 
camioane, vizibilitatea este şi puţin ştearsă şi dânşii vă solicită să luăm în considerare 
amplasarea unui semafor acolo sau măcar deasupra drumului o atenţionare 
luminoasă că este trecere de pietoni.  
     A doua problemă solicitată tot de dânşii se referă la fosta Şcoală nr. 23  în aceeaşi 
situaţie. Înainte era trecerea de pietoni exact la ieşirea din şcoală, acum s-a pus 
undeva mai aproape de intersecţie. Copiii de la această şcoală sunt nevoiţi să treacă 
efectiv strada prin loc nepermis şi până la trecerea de pietoni care este aproape de 
intersecţie. Ori să intervenim să refacem tortuarul ori să mutăm trecerea de pietoni 
mai aproape  de şcoală, ca atunci când copiii ies de la şcoală să traverseze în 
siguranţă strada. 
     A treia problemă care este legată tot de comisia de sistematizare a circulaţiei, 
pentru că, aşa cum spunea colegul nostru, dl. Ştefârţă, în Craiova trebuie să fii iniţiat 
să conduci pentru că se schimbă sensuri de mers,  vreau să vă atrag atenţia asupra 
intersecţiei Împăratul Traian cu str. Macedonski, de când s-a revenit la circulaţia pe 
dublu sens, s-a schimbat şi prioritatea. Astfel, dacă înainte aveai prioritate, mergeai 
dinspre Împăratul Traian, acum ai prioritate când circuli pe Alexandru Macedonski. 
Cei care vin de pe Împăratul Traian  ca să acorde prioritate celor din strânga care vin 
de pe Alexandru Macedonski, trebuie efectiv să traverseze intersecţia după care au 
vizibilitate. Este inadmisibil. Nu se poate fără risc circula de pe str. Împăratul Traian 
să virezi la stânga către str. Alexandru Macedonski. Nu ştiu dacă cei din comisia de 
sistematizare ştiu, de duc în teren analizează, sau poate o fac din birou. 
     D-na Primar: 
     Limitatoarele de viteză. S-au scos peste douăzeci de limitatoare de viteză până 
acum însă dl. Zuican de la Poliţia Rutieră m-a rugat să nu mai continuăm această 
acţiune până nu vine dumnealui cu o listă în care să ne spună unde trebuie să lăsăm 
câteva limitatoare totuşi pentru că sunt în zonele şcolilor, ştiu ei unde există risc 
foarte ridicat de accidente şi în aceste condiţii ne-am oprit. Nu am mai achiziţionat 
limitatoare de viteză, cel puţin de când am venit eu în primărie şi unul dintre motive 
este foarte simplu: nu avem bani pentru aşa ceva. 
     Contractul de televiziune pentru difuzarea şedinţelor, o să analizăm această 
situaţie. 
     D-ra Predescu - Zilele Mihai Viteazul. Eu vă mărturisesc  sincer că am ajuns la 
această situaţie după ce am văzut că în toate zonele geografice este sărbătorit câte un 
domnitor. La noi foarte puţine lucruri se ştiu despre Mihai Viteazul, poate şi  această 
cerere pe care am adresat-o Patrierhiei de a aduce capul lui Mihai Viteazul la Casa 
Băniei pentru două zile a fost bună în ceea ce priveşte percepţia publicului pentru că 
a avut loc o dezbatere şi cu această ocazie au putut să afle cât mai mulţi unde este 
trupul, unde este  capul, ce bătălii istorice a dat Mihai Viteazul şi aşa mai departe. 
Măcar din acest punct de vedere a fost un câştig. În orice caz zilele acestea Mihai 
Viteazul vor fi spectaculoase. Eu zic să devină o tradiţie la Craiova. Vom avea o 
simulare a unei bătălii a lui Mihai Viteazul pe fostele vii ale lui Mihai Viteazul de la 
aeroport cu cascadori, cai, arme de epocă şi tot ce presupune acest lucru, unde o să 
invităm în special generaţia tânără, elevii şcolilor ca să afle cât mai multe lucruri 
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despre Mihai Viteazul cu această ocazie, vom avea un carnaval de epocă în centrul 
oraşului unde vom premia şi cele mai bune costume de epocă tot ca să-i stimulăm pe 
tineri să caute cum era vestimentaţia în epocă, ce muzică se asculta pentru că aici vor 
fi angrenate şi instituţiile de cultură din Craiova. Vom avea şi o proiecţie de filme 
despre Mihai Viteazul tot în centrul Craiovei cu foarte mulţi spectatori, va fi ecranul 
mutat în Piaţa Mihai Viteazul, şi câteva sute de scaune pentru tot publicul doritor din 
Craiova. În ceea ce priveşte canonizarea lui Mihai Viteazul, sunt absolut de acord, 
subscriu în totalitate, însă vă rog să-mi puneţi la dispoziţie dacă puteţi documentaţia 
cu ce s-a făcut până acum ca să ştim de unde reluăm demersurile. 
     În ceea ce priveşte  grupul statuar 1907, ştiu această problemă, am şi avut discuţii 
cu directorul de la RAADPFL să-l expunem în zona  de unde a fost ridicat. Este 
foarte adevărat că a fost deteriorat atunci când a fost scos de acolo. Ne dorim de 
asemenea să  avem statuia lui Brâncuşi în gară, lcoul unde a şi lucrat. Am şi fost 
săptămâna trecută în teren ca să  vedem unde o amplasăm pentru că vom avea şi un 
soclu şi nepresupunând nicio investiţie şi alegându-se municipalitatea cu ceva  eu zic 
că este un lucru bun. 
     În ceea ce priveşte operele de artă din Ungureni, Sineasca, rugămintea mea este să 
vă adresaţi şi RAADPFL Craiova. Eu ştiu că se fac demersuri ca să se monteze 
camere de luat vederi în cimitire unde avem nenumărate sesizări că se fură inclusiv 
prelatele de pe morminte. S-au schimbat din paznici, au fost scoşi din cimitire cei 
care lucrau ilegal acolo, la ora actuală se lucrează doar cu angajaţii RAADPFL. Se 
fac eforturi în acest sens dar cred că eforeturile ar trebui să fie concentrate şi să 
discutăm şi cu instituţiile de cultură propunerea dvs. 
     D-na Gheorghiţă iluminatul public în zona ANL-ului. Suntem deja în  discuţii vis 
a vis de această chestiune. Starea proastă a drumurilor  o ştim şi noi, nu este nicio 
noutate pentru noi,   însă nu putem să începem asfaltările  în perioada iernii, trebuie 
să aşteptăm primăvara şi până atunci trebuie să vă spun că am achitat toate datoriile 
către firmele care au asfaltat prin Craiova asta şi ca să putem să menţinem nivelul de 
taxare, să nu fim obligaţi să creştem taxele şi impozitele. Am achitat datorii şi din 
anul 2011 pentru că aşa s-a lucrat de vechea administraţie. Au făcut datorii, dar ne-au 
lăsat pe noi să le achităm. 
     La interpelările d-lui Vasile mă voi adresa comisiei de sistematizarea circulaţiei 
să reglăm toate aceste chestiuni. 
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   Dl. Preşedinte:                                                                                                                       

     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 31.01.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 
         Pîrvu Gheorghe                    Nicoleta Miulescu 
  
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


