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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi motivat: d-na Calangiu, d-ra 
Predescu, dl. Socoteanu.. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru 
desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesele verbale ale şedinţelor:  ordinară din 25.04.2013 şi 
extraordinare din 30.04.2013 şi 23.05.2013. Au fost adoptate 97 de hotărâri, toate 
temeinice şi legale, potrivit controlului de legalitate exercitat de tutela administrativă 
prin prefect. Supun aprobării dvs. procesele verbale şi controlul de legalitate. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Toader pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 3269/24.05.2013, 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 30.05.2013, ora 10,00  în  Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
municipiului Craiova, pe anul 2012. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Termo Craiova S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI „CRAIOVA 
CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiul Craiova cu S.C. 
Compania Artistică Mix Music Show S.R.L., în vederea organizării 
evenimentului „Mix Music Evo”, în zilele de 15 şi 16 iunie 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, introducerea în strategia de tarifare a tarifului de 
captare şi transport apa potabilă produsă şi transportată, respectiv livrată în alt 
sistem, în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de delegare a serviciului 
public de alimentare cu apă şi canalizare. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea drei. Peţa Eliza să voteze în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi a 
şedinţei din data de 30.05.2013.  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.14/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului 
(supleantului) Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A..  

15. 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 iunie 
2013. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.180/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pentru anul 2013. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.247/2012 referitoare la aprobarea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice, pentru anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.12/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile 
de administraţie ale spitalelor clinice aflate în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Deva din 
municipiul Craiova, în strada Adrian Păunescu. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului 
Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de 
închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Coreal Com 
S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, 
nr.66. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Capitol A.G. 
S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, 
nr.66. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de concesiune 
având ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate 
în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41. 

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul de Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, 
nr.56. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, către 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a terenului situat în municipiul 
Craiova, bd.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”. 

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

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

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
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Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.74/2013 referitoare la preluarea din domeniul public 
al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a unor locuinţe. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activităţile serviciului de salubrizare. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei spălătorii auto, unei construcţii, cu regim de înălţime P+1, 
cu destinaţia de birou, bar şi sală de aşteptare şi realizarea unei copertine în 
incintă, în municipiul Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 B. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
construirea unui ansamblu rezidenţial–locuinţe colective, funcţiuni 
complementare şi dotări-servicii, cu regim de înălţime P+1-2, maxim P+12-15, 
parc comercial, cu regim de înălţime P+1-2, zonă agrement, în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului, nr.9 A, B, C. 

43. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 Peste ordinea de zi: 
 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova 
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare 
pentru esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea 
Bucureşti, Aleea Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului    
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 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 10.1” 
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.1” 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.2” 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 30.1” 
 
      

      Am să supun la vot ordinea de zi în ansamblu, respectiv cele 43 de puncte de 
pe ordinea de zi, plus cele 6 puncte suplimentare. Punctul 12 este retras de pe ordinea 
de zi, aşa cum a fost prezentat în comisii.   Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  

          Conform solicitării d-nei primar, vom începe cu unul din punctele suplimentare, 
respectiv punctul 2 de peste ordinea de zi.   

 
 

   În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare 
pentru esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea 
Bucureşti, Aleea Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului   

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
municipiului Craiova, pe anul 2012. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Termo Craiova S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI „CRAIOVA 
CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiul Craiova cu S.C. 
Compania Artistică Mix Music Show S.R.L., în vederea organizării 
evenimentului „Mix Music Evo”, în zilele de 15 şi 16 iunie 2013. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea drei. Peţa Eliza să voteze în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi a 
şedinţei din data de 30.05.2013.  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.14/2012 referitoare la desemnarea reprezentantului 
(supleantului) Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea 
Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A..  

15. 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 iunie 
2013. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.180/2013 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pentru anul 2013. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.247/2012 referitoare la aprobarea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice, pentru anul 2013. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului de proiecte de 
management organizat pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.12/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile 
de administraţie ale spitalelor clinice aflate în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Deva din 
municipiul Craiova, în strada Adrian Păunescu. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al Municipiului 
Craiova. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de 
închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova sau aflate 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Coreal Com 
S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, 
nr.66. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Capitol A.G. 
S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui Novac, 
nr.66. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de concesiune 
având ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate 
în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41. 

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul de Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, 
nr.56. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, către 
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a terenului situat în municipiul 
Craiova, bd.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Modernizare Complex Sportiv Craiova”. 

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

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

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.74/2013 referitoare la preluarea din domeniul public 
al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a unor locuinţe. 
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38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activităţile serviciului de salubrizare. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei spălătorii auto, unei construcţii, cu regim de înălţime P+1, 
cu destinaţia de birou, bar şi sală de aşteptare şi realizarea unei copertine în 
incintă, în municipiul Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 B. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
construirea unui ansamblu rezidenţial–locuinţe colective, funcţiuni 
complementare şi dotări-servicii, cu regim de înălţime P+1-2, maxim P+12-15, 
parc comercial, cu regim de înălţime P+1-2, zonă agrement, în municipiul 
Craiova, str. Calea Severinului, nr.9 A, B, C. 

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

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 10.1” 

45.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.1” 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.2” 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 30.1” 

48. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Piaţa William 
Shakespeare pentru esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, 
cuprinsă între str. Calea Bucureşti, Aleea Teatrului, str. Alexandru Ioan 
Cuza şi Piaţa Tricolorului   

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

 Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii Piaţa William Shakespeare pentru esplanada 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, cuprinsă între str. Calea Bucureşti, 
Aleea Teatrului, str. Alexandru Ioan Cuza şi Piaţa Tricolorului, identificată 
conform anexei 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. 
 
 

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

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

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
α) venituri în sumă de 581.728,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 582.182,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

Municipal Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
 total venituri –6.531,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
total cheltuieli –6.531,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea 
Consiliului  Local al Muncipiului Craiova nr.101/2013. 

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

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

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

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

pe anul 2013, după cum urmează: 
 total venituri – 714.989,00 mii lei; 
 total cheltuieli  - 743.518,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
municipiului Craiova, pe anul 2012. 

   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 situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul 

contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, 
situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuţie 
bugetară, situaţia plăţilor restante şi arieratelor, situaţia plăţilor efectuate la 
titlul 56 - „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare”) şi a raportului de performanţă pe anul 2012, prevăzute în 
anexele nr. 1-21 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, 

situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar, note 
explicative la situaţiile financiare anuale ale Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2012, prevăzute în anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico – Financiară şi Regiei 
Autonome 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. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
Regiei Autonome de Transport 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 situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, 

situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note 
explicative la situaţiile financiare anuale ale REGIEI AUTONOME DE 
TRANSPORT CRAIOVA, pe anul 2012, prevăzute în anexa care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
S.C. Termo Craiova S.R.L. 

     Dl. Pană: 
     Am discutat şi ieri în comisie şi vreau să discutăm şi astăzi. Eu nu ştiu dacă este 
sau nu este cunoscută de foarte mulţi situaţia lui SC Termo de la noi. Este situaţia 
financiară aici şi ştim foarte bine care sunt datoriile, ştim foarte bine că anul trecut 
am votat cu toţii şi am fost de acord ca această unitate să treacă în cadrul 
Complexului Energetic Oltenia.Ştim cu toţii că s-a prezentat un program anul trecut, 
foarte bun, după părerea mea, extraordinar de bun, dar tot eu acum astăzi pot să vă 
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spun că  acest program este în pericol să nu se realizeze. De ce? Pentru că la ora 
actuală  Complexul Energetic Oltenia, şi vă dau exemplu săptămânile dinainte şi 
după Paşti, nu a produs nici măcar un megawatt pe oră energie. Iată că situaţia 
Complexului Energetic este destul de gravă. Bineînţeles că nu ar fi cazul să criticăm 
noi aici, dat fiind faptul că noi vrem să intrăm şi trebuie să intrăm, va fi o problemă 
foarte mare dacă nu se iau măsuri urgente pentru ca acest complex să producă la 
parametrii la care a fost funcţional. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?    
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, 

situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note 
explicative la situaţiile financiare anuale ale S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L., 
pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul prescurtat, contul de profit şi 

pierdere, note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2012, prevăzute în anexa care face  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul prescurtat, contul de profit şi 

pierdere, note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate ale S.C. 
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SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii ASOCIAŢIEI 
„CRAIOVA CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”. 

     D-na Secretar: 
     După examinarea în comisia juridică s-au făcut câteva completări pentru 
modificarea actului constitutiv care constau în următoarele elemente: la art. 17 la 
punctul 7 s-a omis suma cu care participă unul dintre fondatori, 100 lei respectiv, la 
art. 38 să nominalizăm şi să individualizăm membrii asociaţi fondatori şi asociaţi, iar 
la art. 58 să excludem terminologia propriu care este o tautologie cu membri 
existenţi.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  constituirea ASOCIAŢIEI „CRAIOVA CAPITALA 

CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”, având sediul în municipiul Craiova, 
str.A.I.Cuza, nr.7, jud.Dolj. 

Art.2. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de membru fondator 
la constituirea asociaţiei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă statutul şi actul constitutiv al ASOCIAŢIEI „CRAIOVA 
CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ  2021”, conform anexelor nr.1 
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 100 lei, reprezentând aportul în bani al 
municipiului Craiova la constituirea patrimoniului iniţial al ASOCIAŢIEI 
„CRAIOVA CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 
Craiova în vederea întocmirii şi semnării formalităţilor prevăzute de lege, 
pentru constituirea ASOCIAŢIEI „CRAIOVA CAPITALA 
CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021”. 

Art.6. Se mandatează d-na Boangiu Floricica – consilier juridic, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, să înregistreze 
Asociaţia în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor la Grefa 
Judecătoriei Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ 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. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiul Craiova cu 
S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L., în vederea organizării 
evenimentului „Mix Music Evo”, în zilele de 15 şi 16 iunie 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 asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi S.C. Compania Artistică Mix Music Show S.R.L., în 
vederea organizării evenimentului „Mix Music Evo”, în zilele de 15 şi 16 
iunie 2013, conform contractuluide asociere prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt şi S.C. 
Compania Artistică Mix Music Show S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea drei. Peţa Eliza să voteze în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., 
ordinea de zi a şedinţei din data de 30.05.2013.  

   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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală a S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.05.2013, următoarea ordine 
de zi: 

a)aprobarea Programului de activitate al S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., pentru anul 2013; 
b)aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administraţie al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., pentru exerciţiul financiar al anului 2013; 
c)aprobarea Bilanţului contabil, a Contului de profit şi pierdere al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., pentru anul 2012; 
d)aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A., pentru anul 2012. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza 
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Mădălina 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. 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.14/2012 referitoare la desemnarea 
reprezentantului (supleantului) Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A..  

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

   Art.1. Se revocă mandatul de reprezentant (supleant) al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., al drei. Constantinescu Ana Maria. 

     Art.2. Se desemnează dl. Pîrvulescu Ionuţ în calitate de reprezentant (supleant) al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a 
Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.. 

    Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului  Local al Municipiului Craiova nr.14/2012. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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. 
 
 

15. 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 iunie 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 iunie 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 mai 2013, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului 
emis.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară, Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi  Regia Autonomă de Transport 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2013. 

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

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

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

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

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 180/2013 referitoare la aprobarea organigramei 
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şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., pentru anul 
2013. 

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

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.180/2013. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 247/2012 referitoare la aprobarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013. 

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

Craiova nr.247/2012, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală 
Craiova, pentru anul 2013, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2013, conform 
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală 
Craiova şi  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului concursului de 
proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager 
la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat 
pentru ocuparea postului de manager la Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Craiova, conform procesului verbal al comisiei de concurs, prevazut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management pentru Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.12/2011 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova. 

     D-na Gheorghiţă: 
     Ţin să precizez la acest punct, pentru că este de felicitat conducerea Căminului 
pentru Persoane Vârstnice pentru această iniţiativă fiind o măsură socială, care dă 
posibilitatea şi cetăţenilor care nu se încadrează în vârstă, sau în cunatumul pensiei 
pentru cheltuielile de întreţinere ale căminului. Ţineam ca cetăţenii Craiovei să ştie 
că această măsură este o măsură socială şi este pentru binele lor. Vă mulţumesc. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă modificarea art.17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2011, prin completarea cu un 
nou alineat 2¹ care va avea următorul conţinut :  

            „În instituţie au acces, în situaţii de excepţie, şi persoanele care au împlinit 
vârsta de 57 ani femei şi 62 ani bărbaţi, persoane care pot realiza venituri din 
pensie sau care nu realizează astfel de venituri, fiind considerate cazuri 
sociale”. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în 
consiliile de administraţie ale spitalelor clinice aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la componenţa Consiliului de 
Administraţie al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în sensul 
înlocuirii dnei. Dinu Camelia, cu d-na Ciucă Delia-Claudia.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotrărea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.136/2012. 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii străzii Deva 
din municipiul Craiova, în strada Adrian Păunescu. 

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

  Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii străzii Deva, identificată conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în strada Adrian Păunescu. 

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

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

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Stradal 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 Nomenclatorul Stradal al 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 Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte 
de închiriere având ca obiect locuinţe proprietatea municipiului Craiova 
sau aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

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

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

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

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

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

25. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de închiriere, având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

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

aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, până la data de 31.03.2016, 
către persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

            (2) Contractele de închiriere prevăzute la alin.1 se vor încheia conform 
modelului cadru prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre se 
stabileşte conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.2/2013, modificată, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor 
adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
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Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere identificate la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. În termen de 90 de zile de la încheierea contractelor de închiriere, proprietarii 
construcţiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei ani, în caz contrar 
aceştia au obligaţia de a desfiinţa construcţiile şi a aduce terenul în starea 
iniţială, pe cheltuiala proprie. 

Art.5. 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. 
 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul Tineretului. 

   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, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv până la data de 

01.06.2016, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect chioşcuri 
care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Parcul 
Tineretului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Coreal 
Com S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui 
Novac, nr.66. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, către S.C. COREAL  COM 

S.R.L., pe o perioadă de 15 ani, a terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 673,43 mp., situat în str. Brazda lui 
Novac, nr.66, aferent Restaurantului „Novaci”, anexelor (depozite+şopron), 
terasei betonate aferente restaurantului, terasei aferente cofetăriei, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Valoarea minimă a redevenţei de la care se porneşte negocierea, se stabileşte 
pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să constituie comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

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

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării către S.C. Capitol 
A.G. S.R.L., a terenului situat în municipiul Craiova, cartier Brazda lui 
Novac, nr.66. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  concesionarea prin negociere directă, către  S.C. CAPITOL AG  

S.R.L., pe o perioadă de 15 ani, a terenurilor aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situate în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi, 
în suprafaţă de 30,8 mp., aferent magazinului alimentar şi în suprafaţă de 
14,52 mp. aferent sifonăriei, identificate conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Valoarea minimă a redevenţei de la care se porneşte negocierea, se stabileşte 
pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să constituie comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de 
concesiune având ca obiect spaţii cu destinaţia de activităţi conexe actului 
medical, situate în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1.Se aprobă încheierea contractelor de concesiune între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Conea Lidia, Ulei Elena, Fişcu Cătălin, Măniosu 
Octavian, Stoenescu Rodica, Răscol Loredana, având ca obiect spaţii cu 
destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, 
b-dul Oltenia, nr.41, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Durata concesiunii este de 5 ani, respectiv până la 01.06.2018. 
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 

concesiune prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.4.În termen de 90 de zile de la aprobarea concesionării spaţiilor identificate la 

art.1 din prezenta hotărâre, titularii contractelor de concesiune au obligaţia să 
plătească contravaloarea folosinţei spaţiilor pe ultimii 3 ani. 

 Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi persoanele prevăzute la 
art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Teatrul de Copii 
şi Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului 
Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea 
Bucureşti, nr.56. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă darea în administrare, către Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” 

Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber Electroputere 
Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56, compus 
din parter şi etaj, cu suprafaţa utilă totală de 1150,42 mp., identificat conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, 
către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a terenului situat în 
municipiul Craiova, bd.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării 
obiectivului de investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., a terenului liber de orice sarcini, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 127.015 mp., 
situat în Bld. Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Modernizare Complex Sportiv Craiova”. 

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

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

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

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

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

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

    Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova. 
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   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 

se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

     D-na Secretar: 
     Aici avem modificare la raport şi la anexa 2 este modificat nr. de poziţii din 9 
poziţii avem 8, eliminându-se o poziţie din anexă.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările făcute. Cine este 
pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

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

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

       Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico – 
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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  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.397/2011 referitoare la încheierea contractului 
de concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

   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 bunului „Alei carosabile-Piaţa Veche”, cu număr de 

inventar 12003549 şi a bunului „Alei pietonale-Piaţa Veche”, cu număr de 
inventar 1200355, din administrarea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţiile 6 şi 15 din anexa nr.1 la 
contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect 
concesionarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.397/2011 şi 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.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, 
prin intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea 
corespunzătoare a  poziţiilor 3943 şi 3944 din Anexa nr.2 la Hotărârea 
Guvernului nr.141/2008. 

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

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

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

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

nr.85/2013, după cum urmează: 
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se completează anexa cu terenurile care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, închiriate pe o perioadă de 1 an, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavat, identificate conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
se modifică poziţia 2 din anexă, prin înlocuirea titularului cu Coşoveanu Ivona. 

Art.2.  Se aprobă modificarea poziţiei 14 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.203/2013, în sensul diminuării suprafeţei de teren 
închiriată către Durău Vasile, situat în str.Aleea II Roznov, nr.10, de la 
suprafaţa de 357 mp., la 186 mp. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţia 148 din 
anexa 1 A a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 
referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova.  

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.74/2013 referitoare la preluarea din domeniul 
public al statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor locuinţe. 

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

 Art.1.Se aprobă revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.74/2013, referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a locuinţelor sociale situate în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, 
bl.T1, sc.2, ap.15, bl.T1, sc.3, ap.8 şi bl.T1, sc.5, ap.1. 

Art.2.Se aprobă modificarea anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.74/2013 referitoare la datele de identificare a 
construcţiilor de locuinţe care rămân în proprietatea privată a statului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.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. 
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38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.158/2013 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii. 

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

nr.158/2013, după cum urmează: 
a)se completează anexa nr.1 cu o poziţie, respectiv S.C.Contesa S.R.L.-
construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, str.Revoluţiei, 
bl.23, în suprafaţă de 40,0 mp.; 
b)se completează anexa nr.2 cu două poziţii, respectiv S.C.Jonaris Maio 
Impex S.R.L., construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, cart. 
Craioviţa Nouă – zona Poştă, în suprafaţă de 33,0 mp. şi S.C. Helin’s 
Trading S.R.L, construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti – Pod Electroputere, în suprafaţă de 95 mp. 

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

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizate de către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A. pentru prestarea unor servicii conexe 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.l. Se aprobă tarifele utilizate de către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, 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 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. 
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40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor 
pentru activităţile serviciului de salubrizare. 

   Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.l. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, după cum urmează: 
1.tariful pentru chirie containier 18-24 mc., în cuantum de 20,48 lei/zi, fără 
T.V.A.; 
2.tariful pentru chirie containier 4 mc., în cuantum de 1,52 lei/zi, fără T.V.A.; 
3.tariful pentru chirie eurocontainier 1100 l, în cuantum de 1,20 lei/zi, fără 
T.V.A.; 
4.tariful pentru chirie europubelă 240 l, în cuantum de 0,12 lei/zi, fără T.V.A.; 
5.tariful pentru colectat, transportat reziduuri reciclabile (deşeuri de hârtie, 
carton, plastic şi sticlă) de la instituţii publice şi agenţi economici, în cuantum 
de 21,938 lei/mc., fără T.V.A. 

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

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

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei spălătorii auto, unei construcţii, cu regim de 
înălţime P+1, cu destinaţia de birou, bar şi sală de aşteptare şi realizarea 
unei copertine în incintă, în municipiul Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 
B. 

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

          Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu  referitor la construirea unei spălătorii 
auto, a unei construcţii, cu regim de înălţime P+1, cu destinaţia de birou, bar 
şi sală de aşteptare şi realizarea unei copertine în incintă, în municipiul 
Craiova, b-dul Tineretului, nr.16 B, 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. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 2 
abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
referitor la construirea unui ansamblu rezidenţial–locuinţe colective, 
funcţiuni complementare şi dotări-servicii, cu regim de înălţime P+1-2, 
maxim P+12-15, parc comercial, cu regim de înălţime P+1-2, zonă 
agrement, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.9 A, B, C. 

     Dl. Cherciu: 
     În legătură cu acest punct ţin să îmi explic poziţia pe care o voi adopta la vot. În 
primul şi în primul rând ceea ce la un moment dat părea o excepţie, văd că devine 
regulă în sensul că proiecte de hotărâri să zic snesibile, ne sunt prezentate în ultima 
clipă, sau, mai bine zis, perioada legală în care ar trebui să luăm la cunoştinţă de 
aceste documentaţii, nu se respectă.  Nu înţeleg care este caracterul de urgenţă al 
unei astfel de documentaţii, încât eu, în caliotate de consilier, să iau la cunoştinţă cu 
5 minute înainte de şedinţă. Cum spuneam, văd că devine regulă şi nu ştiu dacă un 
cetăţean obişnuit al Craiovei s-ar bucura de acest tratament preferenţial în sensul că 
se negociază un proiect de hotărâre până în ultima clipă. Nu cred că observaţia mea 
va fi avută în vedere de executiv, practic asta sunt convins că va continua, însă nu fac 
altceva decât să semnalez coincidenţa ca un anumit cetăţean al Craiovei, să 
beneficieze, văd de acest tratament preferenţial. N-am avut ocazia să studiez 
documentaţia, cum era normal, am apucat doar să frunzăresc în puţinele minute pe 
care le-am avut la dispoziţie de laînceputul şedinţei şi mi-a sărit în ochi adresa 
Ordinului Arhitecţilor din România care prezintă obiecţiuni referitoare la acest 
proiect. Faptul că obiecţiunile prezentate de un for profesional sunt ignorate, în 
condiţiile în care ştim cu toţii, în clipa de faţă primăria nu are un arhitect 
profesionist, mi se pare de-a dreptul hazardant şi  din observaţiile pe care dânşii le-au 
făcut, mi se pare de semnalat una de-a dreptul comică. Cu puţin timp în urmă s-a 
supus atenţiei consiliului local transformarea drumului peste balta Craioviţei, în 
drum de trafic greu. Atunci motivaţia a fost că avem nevoie să deturnăm traficul greu 
din Craiova peste balta Craioviţei. Iar acum facem cartier rezidenţial, adică practic 
hoteluri şi ce alte construcţii rezidenţiale se vor face acolo, vor beneficia de  traficul 
greu pe la poartă. Am greşit fie prima oară, fie greşim acum. Acestea fiind zise, mă 
văd solidar cu Ordinul Arhitecţilor din respect pentru profesia dânşilor şi nu voi vota 
acest proiect de hotărâre. 
     Dl. Ştefârţă: 
     La comisia de urbanism, noi atunci când am avut şedinţa ordinară a comisiei de 
urbanism, am cerut un răgaz în sensul că am avut nişte obiecţiuni legate de 
rezolvarea în detaliu a intersecţiei prelungirii str. Râului cu Calea Severinului şi 
proiectantul s-a pliat pe rugămintea noastră şi a detaliat, a făcut acest detaliu pe care 
l-a adus şi l-a prezentat la comisie. Noi am reluat această şedinţă astăzi şi am luat 
notă de faptul că  proiectantul a dat curs rugăminţii noastre. În acelaşi timp vreau să 
vă spun că am primit şi nişte documente din care rezultă că proprietarul care este pe 
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extremitatea dinspre Calea Severinului, altul decât cel de la care ne-am exprimat 
dorinţa de a cumpăra o suprafaţă de teren pentru a realiza această arteră, şi-a 
exprimat şi dânsul dorinţa de a înstrăina suprafaţa respectivă în sensul de a se realiza 
continuitate acestei artere. Aceste două nedumeriri ale noastre pe care le-am avut la 
comisie ne-au fost clarificate. În privinţa criteriilor legate de legalitate, de drepturi de 
proprietate asupra terenului şi celelalte, rapoartele pe care le-am primit din partea 
executivului, au fost de natură să  ne asigure că lucrurile acestea sunt în ordine. 
     În privinţa poziţiei Ordinului Arhitecţilor, într-adevăr dânşii ridică o problemă 
legată de oportunitate, însă li s-a explicat că a păstra această zonă ca şi zonă de spaţiu 
verde, nu înseamnă că primăria va fi în măsură să investească într-o proprietate 
privată în sensul de a o transforma în parc şi atunci vom fi puşi în situaţia ca mulţi 
ani de acum încolo să avem acelaşi peisaj dezolant pentru că proprietarul este exclus 
să dorească să investească în realizarea unui parc.  Singura soluţie pentru a reuşi să 
facem ca zona respectivă să devină cât de cât urbană, este a-i schimba destinaţia şi a 
putea să realizăm construcţii pe această zonă ţinând cont că şi în această zonă sunt 
ample spaţii verzi, o parte din parc, din zona verde, se va păstra plus că toate zonele 
construite vor avea şi ele zone verzi obligatorii prin reglementările urbanistice. În 
comisie am dat aviz favorabil în unanimitate şi este un aviz favorabil din partea 
comisiei de urbanism. 
     Dl. Genoiu: 
     Aş completa puţin ceea ce a spus dl. arhitect Ştefârţă. Cred că ar trebui să 
judecăm puţin altfel ce interese sunt în spatele acestui PUZ, ce interese sunt în 
spatele acestor investiţii. Cred că mai puţin ar trebui să privim lucrurile în felul 
acesta şi ar trebui să ne intereseze în primul rând faptul că de când mă ştiu, de când 
eram copil, când treceam prin zona asta, treceam pe jos că în vremea respectivă nu 
prea aveam alte mijloace de transport, era un miros insuprotabil şi sunt ceva zeci de 
ani de atunci.  În permanenţă această baltă a fost insalubră, în permanenţă această 
baltă a fost neîngrijită, nimeni nu a avut grijă de ea să o transforme într-un lac sau să 
o transforme în ceva amenajat. A fost o baltă care a provocat un miros insuprotabil în 
tot cart. Craioviţa Nouă şi îl provoacă şi acum. Dacă ar exista alte soluţii, aş fi cu 
totul şi cu totul de acord să le îmbrăţişez dar faptul că această baltă a ajuns într-o 
proprietate privată a unui cetăţean care nu are importanţă şi nu asta trebuie să ne 
intereseze pe noi, nu obiectul cum a ajuns această proprietate în posesia unuia sau 
altuia este subiectul şedinţei noastre. Este greu de presupus că din mediul privat 
cineva va face vreodată vreun parc. Poate dacă se mai naşte vreodată   Romanescu şi 
mai face un parc precum parcul care-i poartă numele. Altfel este greu de presupus că 
cineva poate să investească într-un parc în condiţiile în care el aduce numai cheltuieli 
şi în condiţiile în care vrem ca parcul ăla să fie deschis publicului nu să  fie un parc 
cu intrare şi care să creeze profit. În situaţia asta zic că o soluţie nu cu ochii închişi, 
dar o soluţie este bine venită din toate punctele de vedere.  Să respectăm şi procentul 
de zonă verde şi zonă de construcţii, indiferent dacă construcţiile se referă la 
construcţii de turism, comerciale. Singurul lucru şi singura observaţie pe care aş 
avea-o şi aş face apel la d-na secretar dacă din punct de vedere al procedurii este 
legal aşa cum s-a produs şi s-a promovat acest PUZ, având în vedere cine este 
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beneficiarul lui şi cine este de drept în situaţia de a  lansa PUZ-ul şi a fi beneficiari.  
Pentru că noi votăm acum un PUZ în care ne referim la un ansamblu de locuinţe, 
deci beneficiar practic este proprietarul terenului, iniţiatorul PUZ-ului, dar pe acest 
PUZ va trebui să fie şi drumul de acces.  Practic cine este iniţiatorul, cine este 
beneficiarul. Nu ştiu, întreb, am pus o simplă întrebare dacă este o problemă 
procedurală sau nu. 
     D-na Secretar: 
     Potrivit prevederilor legale am respectat tot ceea  ce înseamnă condiţia de 
legalitate pentru avizarea PUZ-ului, însemnând partea prealabilă pentru actul de 
autoritate, publicitatea, avize, acorduri, plus publicitatea către persoanele fizice sau 
juridice care ar putea invoca drepturi asupra acestui amplasament sau a PUZ-ului 
propus. Singurele condiţii care au fost ridicate şi pentru care s-a întârziat depunerea 
documentaţiei au fost cu cei doi proprietari limitrofi către Calea Severinului pentru 
care a fost necesară atât modificarea propunerii făcute legate de condiţia de 
aliniament cât şi traseul pe care îl va  avea această stradă cu străpungere către 
Severinului. Am respectat aceste condiţii, am amânat puţin prezentarea în comisia 
juridică şi am avut-o pe cea de urbanism astăzi, ultima zi cu toate documentaţiile. 
Aseară însă, am pus pe site-ul primăriei tot ceea ce înseamnă partea de procedură şi 
de acte pe care le avem la îndemână şi pe care ne sprijinim propunerea pe care o 
avem în acest PUZ.  Potrivit prevederilor legale, PUZ-ul poate studia toată zona şi ca 
atare nu împietează cu nimic că este promovat de o persoană fizică, pentru un 
amplasament mai mic, acesta vizează toată zona, deci depăşeşte  lotul respectiv, ceea 
ce este în sentinţa judecătorească care este titlul. Neaşezarea pe acest amplasament a 
drumurilor existente care se bat cu cadastrul pe care îl avea municipiul Craiova, este 
datorată faptului că ei au făcut proiectarea pe actul de proprietate al celui care 
iniţiază. La ultima şedinţă a comisiei de urbanism, noi i-am pus pe arhitecţii 
respectivi să marcheze, dacă vreţi şi drumurile existente, astfel încât când  
achiziţionăm terenul, pentru această cale de acces (drum), să avem şi accesul în 
exterior către Râului sau pentru partea interioară  unde este parcul. Deci nu sunt 
impedimente sub aspectul condiţiei de legalitate nici aici. Legat de obiecţiunile pe 
care le-au făcut arhitecţii, s-au examinat şi în comisia de avizare, acesta este un aviz 
consultativ. S-au invocat şi prevederile Ordonanţei nr. 114 privind zonele verzi, 
aspecte ce au fost examinate  în avizul de mediu, în care se stabilesc condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru a satisface nevoia de cadru natural prevăzut de lege în acest 
amplasament, plecându-se de la starea de fapt existentă. Zona verde nu înseamnă 
Balta Craioviţa.   Toată lumea din Craiova ştie că pe starea de fapt el nu este un parc. 
El a fost  prevăzut în PUG  după 1990  urmare a faptului că s-a dorit ca 
municipalitatea să realizeze această investiţie. Cadrul natural este asigurat, potrivit  
Ordonanţei 114, condiţiile de mediu, numărul de mp pe persoană faţă de PUZ-ul 
promovat, deci  sunt îndeplinite toate condiţiile legale, iar pentru cei doi proprietari 
avem avizele depuse şi la documentaţia anterioară, din faza de publicitate. 
     Dl. Pană: 
     Vreau să ştiu dacă acel PUG care s-a aprobat în 1990 va mai rămâne valabil  
pentru că dacă este să facem o istorie a spaţiilor verzi  observăm că în ultimii 23 de 
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ani Craiova a rămas fără spaţii verzi, iar consiliul local, noi, nu am avut puterea şi 
instrumentele pentru a putea într-adevăr să lăsăm oraşul să respire. Ştim ce înseamnă 
spaţiu verde, iar ele când au fost proiectate, au fost proiectate  tot de arhitecţi la 
timpul respectiv şi erau prevăzute, v-am mai spus o dată şi este păcat că nu se 
respectă această chestiune de respect pentru cetăţenii Craiovei.  
     D-na Secretar: 
     Ca un răspuns pe condiţia de legalitate, într-una din şedinţele consiliului local ale 
acestui mandat aţi prelungit valabilitatea PUG-ului existent pe 3 ani tocmai ca să 
avem timpul necesar pentru inventar, pentru cadastrare şi determinarea suprafeţelor 
care vor fi afectate de zona verde pentru că într-o legislaţie ordinară printr-o lege 
reglementată cu cadru organic avem obligaţia de a avea registrul zonelor verzi. Deci 
municipalitatea are în vedere şi acest lucru.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

     Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la construirea unui ansamblu 
rezidenţial cu destinaţia de locuinţe colective, funcţiuni complementare şi 
dotări – servicii, cu regim de înălţime P+1-2, maxim P+12-15, a unui parc 
comercial, cu regim de înălţime P+1-2 şi a unei zone agrement în municipiul 
Craiova, str.Calea Severinului – Balta Craioviţa, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru 
şi 4 abţineri (Pană, Cilibiu, Vasile, Cherciu). 2 consilieri au părăsit sala. 

 
 

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

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

al  municipiului Craiova, prin completare cu bunul „construcţie adăpost canin-
etapa I”, situat în municipiul Craiova, T44/NP311, cu valoarea investiţiei de 
2700747,70 lei, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă completarea anexei nr.2 la contractul de concesiune 
nr.106729/18.07.2011, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect 
bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, cu 
bunul „construcţie adăpost canin-etapa I”, situat în municipiul Craiova, 
T44/NP311, cu valoarea investiţiei de 2700747,70 lei. 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 30.05.2013                                                         34                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi nr.417/2011 referitoare la contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.1” 

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

de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 
10.1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, 
cu o valoare totală de 9.905.379,77 lei, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

- 3.639.995,10 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 30% contribuţia 
unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 2.729.996,33 
lei şi 10% contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  909.998,77 lei; 

- 805.392,01 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 604.044,01 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  201.348,00 lei. 

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

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

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

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.1” 

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

de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 
20.1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, 
cu o valoare totală de 10.145.824,59 lei, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

- 3.761.804,06 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia 
unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.880.902,03 
lei şi 20% contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  1.880.902,03 lei; 

- 741.314,43 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 370.657,22 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  370.657,21 lei. 

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

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.2” 

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

de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 
20.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, 
cu o valoare totală de 17.704.816,98 lei, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

- 6.642.770,64 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia 
unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 3.321.385,32 
lei şi 20% contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  3.321.385,32 lei; 

- 1.097.890,38 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 476.753,97 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  621.136,41 lei. 

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

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin facilităţi de finanţare pentru creşterea 
economică a municipiului Craiova – EFFECT 30.1” 

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

de finanţare pentru creşterea economică a municipiului Craiova – EFFECT 
30.1”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 
1.2: „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, 
cu o valoare totală de 2.011.135,82 lei, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

- 738.419,62 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 10% contribuţia 
unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 184.604,98 
lei şi 30% contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  553.814,71lei; 

- 165.086,78 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 41.271,70 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  123.815,08 lei. 

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

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

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

48. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. viceprimar Tudor: 
     Aş vrea să fac eu o precizare, având în vedere că astăzi în municipiul Craiova este 
o vizită oficială a speackerului Camerelor Comune , d-na Primar nu poate să 
răspundă personal la întrebările şi interpelările pe care dvs. vreţi să le adresaţi. Sunt 
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două modalităţi. Dacă doriţi să le depuneţi în scris, dacă le adresaţi astăzi, veţi primi 
răspuns în  şedinţa următoare. 
      Dl. Albăstroiu: 
      Pentru executiv am şi eu două interpelări şi anume sunt mai mulţi cetăţeni din str. 
Câmpul Libertăţii 1848, fostul Parcul Puşchin, în spatele Şcolii nr. 22, în spatele 
Complexului Nanterre. Aceşti oameni de vreo trei ani de zile tot vin în audienţe, 
încearcă să obţină repararea străzii, care este neasflatată din 1990. Sunt acolo nişte 
gropi, chiar şi spun oamenii de 16-20 cm, nişte gropi care oricum împiedică bunul 
trafic şi bunul mers pe jos al cetăţenilor care sunt mai suferinzi, care sunt bolnavi. Aş 
ruga să încercăm să facem tot posibilul să nu-i mai amăgim pe aceşti oameni şi să-i 
păcălim că anul acesta, anul viitor. Este vorba de reparaţie, nu este o stradă foarte 
mare. Eu am fost la faţa locului. Vă rugăm foarte mult să ne ajutaţi. 
     A doua interpelare - este vorba de str. Traian Lalescu trotuarul de pe partea 
dreaptă de la intersecţia Dezrobirii cu Traian Lalescu se află într-o stare deplorabilă, 
deci este asfalt ca lumea pe trotuarul din stradă, dar pe o porţiune până la intersecţie  
la Ibiza pur şi simplu nu se poate circula pe el. Vă mulţumesc foarte mult. 
     Dl. Pană: 
     Eu am o propunere şi anume faptul că de-a lungul timpului în aceste şedinţe  eu 
am mai vorbit despre istorie şi de aceea vreau să propun consiliului local  înfinţarea 
Asociaţiei Culturale Craiova Pelendava care să aibă ca scop identificarea, 
conservarea, promovarea culturii din zona pe care o s-o menţionez din care să facă 
parte următoarele comunităţi şi, mai ales mă leg şi de faptul că în curând se va 
aproba regionalizarea şi se va discuta despre comunităţi, din aceste comunităţi să 
facă parte: Podari, Bucovăţ, Breasta, Işalniţa, Şimnicul de Sus, Gherceşti, Cârcea, şi 
din Malu Mare - Preajba. Acestea sunt zonele limitrofe, o să explic altă dată în 
această zonă de regionalizare care este importanţa nu numai din punct de vedere 
cultural, o să de edific pe parcursul intervenţiilor mele ce înseamnă fiecare 
comunitate în parte şi ce importanţă au avut în această arie care era Pelendava. Asta 
este propunerea mea, vă mulţumesc foarte mult. 
     Dl. Genoiu: 
     Am o problemă care ţine de fluidizarea traficului în centru. Se repetă în mai multe 
locuri aceeaşi problemă şi se şi amplifică. Am ridicat problema acum câteva şedinţe 
vis a vis de str. Romului pe care se coboară practic pe o bandă, una fiind parcare, şi 
care în final se înţeapă în Calea bucureşti cu două benzi: una spre dreapta pe care se 
circulă foarte uşor, se iese foarte uşor şi una spre stânga făcând un fel de sens 
giratoriu acolo sau în jurul piciorului podului şi care se descarcă mult mai greu. Din 
cauza faptului că sunt  maşini parcate până jos de tot, practic banda a doua nu există. 
Ajunge blocajul de multe ori până aproape de Popa Şapcă din cauza faptului că 
maşinile sunt parcate pe banda a doua. Aş propune ca parcarea care este marcată pe 
carosabil să se reducă la jumătate pentru că ea este întreruptă cu câţiva metri înainte 
de intersecţie, dar prin tendinţa omului două-trei maşini tot se mai aşează în 
continuare şi este suficient să o blocheze. Să se întrerupă de la jumătate marcajul. 
Acelaşi lucru se întâmplă acum pe o deschidere nouă, deci coborârea din A.I. Cuza 
spre  Calea Bucureşti pe lângă pasajul cel nou, are prevăzute două benzi dar una este 
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parcare. Nu are niciun sens acea parcare, m-am interesat şi în proiectul de execuţie 
nu este prevăzută parcare,  însă ea a fost marcată ca şi parcare . Are două probleme. 
O dată că sensul de dreapta, sau direcţia dreapta care este practic intermitentă pentru 
că semaforul este pentru faţă şi stânga, nu funcţionează din cauza parcării şi, mai 
mult decât atât,  sunt şi înguste benzile, inclusiv banda de parcare este foarte îngustă, 
are doar 3,5 m şi marea majoritate a maşinilor ies şi peste banda de circulaţie. Solicit 
ca acea parcare să fie desfiinţată.  
 A treia problemă tot în centru şi aceeaşi influenţă o are, este la semaforul Popa 
Şapcă cu venire dinspre Liceul Nicolae Bălcescu, în permanenţă banda a doua este 
blocată de taxi-uri. Vreau să vă spun că în prima parte a zilei când este un echipaj al 
Poliţiei Rutiere, se mai deblochează în partea a doua a zilei când rămâne Poliţia 
Locală, este blocată în permanenţă. Alalteri seară a trebuit să vin la o şedinţă aici la 
primărie, o jumătate de oră era coada la fostul IPJ din cauza faptului că prima bandă 
este blocată în permanenţă de taximetrişti.  
     Dl. Cilibiu: 
     Două probleme vreau să ridic şi eu administraţiei. În primul rând acum cinci 
şedinţe, deci prin luna decembrie şi de asemenea, luna martie, am ridicat o problemă 
cu o intersecţie din Craiova la care am primit verbal aviz favorabil să zic aşa, este 
vorba de bvd. Dacia cu str.  Constantin Brâncoveanu în zona restaurantului Olimp. 
Aştept şi ceva concretizări, poate dl. Nedelescu ştie ceva în scris cam în ce stadiu 
sistematizarea a făcut paşi, sau dl. viceprimar. 
     A doua problemă - am fost impresionat de organizarea evenimentului Zilele 
Mihai Viteazul, iar în timp ce participam la diverse evenimente, mi-a venit o idee şi 
fac o interpelare d-nei primar, d-lor viceprimari,  cu posibilitatea de a ne înfrăţi cu un 
oraş din Turcia. M-am şi gândit la unul dintre ele, este vorba de oraşul Istanbul, iar în 
cazul acestui oraş, voi putea să-mi aduc sprijinul necesar. Vă mulţumesc. 
     D-na Secretar: 
     Dat fiind faptul că sunt zone la mare, el este înfrăţit de foarte mulţi ani cu 
Constanţa ca urmare a ieşirii la mare şi a unui oraş şi a celuilalt.  Regulă generală, 
asemenea zone metropolitane se înfrăţesc printr-un act normativ al provinciei sau al 
regiunii. Dacă vrem să iniţiem, ne trebuiesc mult mai multe demersuri ca să putem 
face, dar putem să încercăm 
     Dl. Pană: 
     Eu vreau să fac o precizare. Aceste două propuneri pe care le-am făcut pe linie 
culturală nu vin decât să completeze sau să întărească practic ceea ce se doreşte ca 
municipiul Craiova să devină capitală culturală a Europei. Acestea sunt ideile pe care 
să mergem indiferent de ce foruri trebuie să le aprobe. 
     Dl. Preşedinte: 
     Îmi permit să fac şi eu o solicitare d-lui viceprimar sau d-lui Nedelescu. Şcoala 
generală nr. 30 Mihai Viteazu din Craioviţa, unde sunt în consiliul de administraţie, 
d-na directoare a solicitat curtea şcolii unde se ţine careul, şi terenul de sport, sunt 
din bitum care este foarte degradat şi dacă se poate aloca să se aplice o nouă 
suprafaţă asfaltică poate în perioada de vacanţă. 
     Dl. viceprimar Tudor: 
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     Str. Câmpul Libertăţii şi trotuarul de la Traian Lalescu. 
     Dl. Nedelescu: 
     Vreau să vă spun că ne-am deplasat acolo cu d-na primar. Personal a văzut şi 
strada respectivă şi pe Traian Lalescu, ştiţi foarte bine că lucrăm la ora actuală în 
Brazdă, după ce se va termina, se va dispune şi se va lucra şi în alte locaţii. Este în 
programul nostru pe care îl avem, în raport de fondurile pe care le avem la dispoziţie, 
probabil o să primim şi o rectificare, sper să rezolvăm şi aceste probleme. 
     Dl. viceprimar Tudor: 
     Dl. Pană - Asociaţia Culturală Craiova- Pelendava, este o iniţiativă, vă încurajăm. 
Şi dvs. ca şi consilier municipal puteţi să faceţi aceste demersuri, nu trebuie 
totdeauna executivul să fie cel care generează astfel de demersuri. Noi vă încurajăm. 
     Cu privire la fluidizarea traficului, într-adevăr sunt câteva zone, în ultima 
perioadă îmi pare rău că a plecat dl. consilier Genoiu, pe str. Romul parcarea din 
apropierea pasajului suprateran, în ultima perioadă am avut o discuţie şi cu Poliţia 
Locală. Sunt acolo în zonă mereu. Ăsta este spiritul civic, oamenii parchează acolo 
unde nu există marcaje. Cred că trebuie să plătească cei care parchează acolo.  Luăm 
în calcul şi propunerea dânsului de a elimina această parcare de la jumătatea străzii. 
     Dl. Cilibiu propunerea dvs. a fost discutată în şedinţa comisiei de sistematizare a 
circulaţiei. Facem o evidneţă în zona respectivă să se ducă să vadă dacă terenul din 
zonă este domeniu public ca să putem face acea bandă către dreapta. 
     Cu privire la înfrăţirea din Craiova şi Istanbul, este o idee, încercăm să 
concretizăm, să facem contacte să vedem care ar fi motivele care ne unesc pe noi să  
fie cât mai puternică această iniţiativă şi să aibă şanse de izbândă cât mai mari. 
     Şcoala Generală nr. 30 Mihai Viteazu - covor asfaltic. Vom discuta cu d-na 
director şi vedem şi noi ce putem să facem acolo. 
     Dl. Pană: 
     Vroiam să spun că dacă ar fi depins numai de consiliul local această asociaţie, fiţi 
convins că iniţiam un astfel de păroiect de hotărâre. Trebuie să anchieseze şi celelalte 
localităţi. O voi face sub formă scrisă.   
  
       Dl. Preşedinte:                      
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.05.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
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