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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 
                                         PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
                                    ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2013 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 3 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Pîrvu, dl. Dindirică, 
dl. Ştefănescu, 1 consilier este absent: dl. Vasile, iar un loc este vacant. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de 
azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26.09.2013 
când au fost adoptate 78 de hotărâri cu restanţele din şedinţele anterioare. Avem 
control de legalitate pentru şase dintre acestea. Supun aprobării dvs. atât procesul 
verbal cât şi raportul cu controlul de legalitate. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier  Beţiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 5504/25.10.2013, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.10.2013, ora 10,00  în  Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului 
Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi 
interne, la data de 30.09.2013. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, la data de 30.09.2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 
luni ale anului 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe şi 
interne, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de fonduri externe 
nerambursabile, pe anul 2013. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Proiect de hotarâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi. 

17. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
15.11.2013. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2013 – 2014. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru 
perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014. 

20. 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 
noiembrie 2013. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 
2013. 
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22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 
2014. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultura 
„Traian Demetrescu” Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în 
comun a Centrului Multifuncţional Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi comunele arondate municipiului 
Craiova, prin consiliile locale, în vederea prestării serviciilor de eliberare a 
cărţilor de identitate pentru locuitorii acestor comune. 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8. 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare, situată în municipiul Craiova, 
str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10. 

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
situată în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, 
sc.1, ap.38. 

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121220/2008 şi 
nr.121293/2008. 

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

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
obiectivul de investiţii „Construire de locuinţe, destinate cumpărării”. 

35. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia 
„Dincolo de Autism”, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul 
Craiova, situat în cart.Lăpuş, bl.T7, parter. 

36. Proiect de hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, 
a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova. 
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37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune având ca 
obiect spaţii cu destinaţia cabinete medicale şi activităţi conexe actului 
medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică nr.4, 
cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41. 

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”. 

39. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”.  

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

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37880/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Pătruţoiu Maria Livia. 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.34791/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Lacusta Damaianthy. 

43. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării.   

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

45. Proiect de hotărâre privind preluarea unui bun din exploatarea S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea privată a municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.   

46. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului 
Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova asupra unor bunuri 
situate în municipiul Craiova, str.Prelungirea Bechetului, nr.1A. 

47. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul 
Fermecat” Craiova, a unui teren care aparţine domeniului  public al 
municipiului Craiova.    

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17.  

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E. 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D. 
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51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 F. 

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis. 

54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru imobilele 
C1 şi C2, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

55. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Tufănele, nr.2, 
bl.317A. 

56. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9. 

57. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri 
care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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

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

60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din 
municipiul Craiova”. 

61. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la 
corp C1 Şcoala Gimnazială Traian”. 

62. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem de încălzire 
pentru cămin, poartă+cabinet medical, pavilion administrativ şi sala de sport la 
Colegiul Naţional „Carol I”. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 1, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.2”. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 2, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.4”. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 3, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.6”. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.8”. 
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67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137C”. 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N7, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137B”. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N8, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137A”. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N9, situat pe Bvd Decebal, nr.104”. 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N21, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.145”. 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N22, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.151”. 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N23, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.153”. 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N24, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.159”. 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N25, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.161”. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S1, situat pe Bvd Decebal, nr.100”. 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S2, situat pe Bvd Decebal, nr.98”. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S3, situat pe Bvd Decebal, nr.96”. 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14”. 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S5, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.12”. 
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81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S6, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.10”. 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137”. 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T10, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.147”. 

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T13, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.157”. 

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T14, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.163”. 

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T15, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.165”. 

87. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
administrare a cimitirelor, propuse de operatorul Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă şi 
de canalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

89. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin 
procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova. 

90. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.440/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin 
procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de 
ecarisaj din municipiul Craiova. 

91. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de deratizare, 
dezinfecţie, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare. 

92.  Întrebări şi interpelări 
 
 
 Sunt 92 de puncte, dintre care punctele 34, 36 şi 87 au fost retrase de pe 
ordinea de zi.  
 Propun votarea în bloc a punctelor de pe ordinea de zi. Cine este pentru 
această procedură? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Supun aprobării dvs. ordinea de zi în bloc. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
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    În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 
municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor 
externe şi interne, la data de 30.09.2013. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, la data de 30.09.2013. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
primele 9 luni ale anului 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor 
externe şi interne, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de fonduri 
externe nerambursabile, pe anul 2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Proiect de hotarâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, 
de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi. 

17. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, 
în Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
15.11.2013. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2013 – 2014. 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul 
local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează 
pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, 
pentru perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014. 

20. 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 noiembrie 2013. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru 
anul 2013. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2013. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Teatrului Liric “Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2013. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2013. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
pentru anul 2014. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultura 
„Traian Demetrescu” Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea 
administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi comunele arondate 
municipiului Craiova, prin consiliile locale, în vederea prestării serviciilor 
de eliberare a cărţilor de identitate pentru locuitorii acestor comune. 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8. 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare, situată în 
municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10. 

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri 
Coandă, bl.48, sc.1, ap.38. 
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32. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121220/2008 
şi nr.121293/2008. 

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

34. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică, către Asociaţia 
„Dincolo de Autism”, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiul Craiova, situat în cart.Lăpuş, bl.T7, parter. 

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

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul 
„Nicolae Romanescu”. 

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în Parcul „Nicolae 
Romanescu”.  

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

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.37880/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Pătruţoiu Maria Livia. 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.34791/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Lacusta Damaianthy. 

41. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate 
către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării.   

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

43. Proiect de hotărâre privind preluarea unui bun din exploatarea S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea privată a municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.   

44. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 
Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova asupra 
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unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Prelungirea Bechetului, 
nr.1A. 

45. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul 
Fermecat” Craiova, a unui teren care aparţine domeniului  public al 
municipiului Craiova.    

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17.  

47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E. 

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D. 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 F. 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis. 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru 
imobilele C1 şi C2, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

53. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în 
str.Tufănele, nr.2, bl.317A. 

54. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9. 

55. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor 
bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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

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

58. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei 
din municipiul Craiova”. 

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem 
învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială Traian”. 

60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare sistem 
de încălzire pentru cămin, poartă+cabinet medical, pavilion administrativ şi 
sala de sport la Colegiul Naţional „Carol I”. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 1, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.2”. 
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62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 2, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.4”. 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 3, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.6”. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.8”. 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137C”. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N7, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137B”. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N8, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137A”. 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N9, situat pe Bvd Decebal, nr.104”. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N21, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.145”. 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N22, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.151”. 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N23, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.153”. 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N24, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.159”. 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N25, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.161”. 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S1, situat pe Bvd Decebal, nr.100”. 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S2, situat pe Bvd Decebal, nr.98”. 
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76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S3, situat pe Bvd Decebal, nr.96”. 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14”. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S5, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.12”. 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S6, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.10”. 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137”. 

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T10, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.147”. 

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T13, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.157”. 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T14, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.163”. 

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T15, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.165”. 

85. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de apă 
şi de canalizare, propuse de S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

86. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin 
procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova. 

87. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.440/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin 
procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de 
ecarisaj din municipiul Craiova. 

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de 
deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare. 

89. Întrebări şi interpelări.  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al 

municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2013. 
 D-na Secretar: 
 Faţă de proiectul pe care l-aţi avut iniţial, am prezentat în comisiile de 
specialitate, modificarea presupune diminuarea cu 3935 mii lei pentru învăţământ la 
redistribuirea în judeţ şi în mod corespunzător o să vi-l propunem şi la punctul 15.  
 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 execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni 

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

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor 
externe şi interne, la data de 30.09.2013. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, la data de 

30.09.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor 
externe nerambursabile, la data de 30.09.2013. 

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

30.09.2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe primele 9 luni ale anului 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 execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2013, 
conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi 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 rectificării bugetului creditelor 
externe şi interne, 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 creditelor externe şi interne, pentru anul 2013, 

la valoarea de 26.991 mii lei,  conform anexe lor 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 Municipiului Craiova nr.97/2013. 

    Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de fonduri 
externe nerambursabile, pe anul 2013. 

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

anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.98/2013. 

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

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

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

 D-na Secretar: 
 Aici era corectura despre care vorbeam şi pe care am prezentat-o la punctul 
numărul 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului 

Craiova, pe anul 2013, după cum urmează: 
α) venituri în sumă de 601.373,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 601.827,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 16 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. 
 
 

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri  - 65.898,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

62.314,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.584,00 mii 
lei); 

- total cheltuieli – 65.900,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
62.316,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.584,00 mii 
lei), conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.104/2013. 

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013, 
după cum urmează: 
a) total venituri – 38.255,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

37.147,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli – 38.667,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
37.559,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00 mii 
lei),  

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
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total venituri  - 27.195,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
26.920,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 275,00 mii 
lei); 

total cheltuieli – 27.332,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
27.057,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 275,00 mii 
lei),  

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

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 

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

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

aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din municipiul Craiova, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-42 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 D-na Secretar: 
 Aici este o modificare în sensul că faţă de anexa pe care o avem  suma este de 
6.677 şi nu 6.577. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
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Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club 
Municipal Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 

 -  total venituri –6.677,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
 - total cheltuieli –6.677,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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

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

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

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

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

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

Municipiului Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
 - total venituri –9.550,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
9,490,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei); 
 - total cheltuieli – 9.550,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 9.490,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei), 

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

Consiliului  Local al Muncipiului Craiova nr.100/2013. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară 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. 
 
 

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

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

Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
total venituri – 6.515,00 mii lei (6.405,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare 

şi 110,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
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total cheltuieli – 6.515,00 mii lei (6.405,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
funcţionare şi 110,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.102/2013. 
    Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

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

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

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

 D-na Secretar: 
 Avem o modificare la anexa 15 cu suma anunţată 3.905 mii lei. 
 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 – 733.983,00 mii lei; 
  - total cheltuieli  - 766.237,00 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. 
 
 

16. Proiect de hotarâre privind mandatarea Primarului Municipiului 
Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, ordinea de zi. 

 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 Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, următoarea ordine de zi: 

- primirea de noi membri în Asociaţie; 
- modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei; 
- modificarea sediului asociaţiei; 
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- modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de - alimentare 
cu apă şi de canalizare, prin act adiţional; 
- modificarea cotizaţiei membrilor asociaţi, începând cu data de 01.01.2014 (în urma 
deliberărilor adunării generale). 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  Oltenia  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

17. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota 
ordinea de zi, în Adunarea Generală a S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 15.11.2013. 

 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 Ordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 15.11.2013, 
ordinea de zi referitoare la aprobarea Planului de Administrare al 
S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe perioada 2013-2017. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de 
burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, în anul şcolar 2013 – 2014. 

 Dl. Cotescu: 
 N-aş fi vrut să se treacă peste un punct de pe ordinea de zi atât de important 
aşa cum este punctul nostru nr. 18 de astăzi. Ştiu că de la preluarea mandatului d-na 
primar a avut  un interes şi o atenţie deosebită asupra performanţei şcolare şi asupra 
investiţiilor în unităţile de învăţământ. Conform art. 105 din Legea educaţiei 
naţionale se menţionează finanţarea complementară, intră în subordinea consiliilor 
locale, printre care şi  acest punct privind bursele şcolare. Ce nu menţionează legea 
educaţiei este numărul  burselor acordate şi cuantumul acestora. Aş vrea să vă fac o 
scurtă prezentare comparativă pentru că este foarte importantă. Înainte de preluarea 
mandatului în anul şcolar 2011 – 2012 am avut un total de 1800 burse ceea ce 
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reprezenta cam 4% din populaţia şcolară a elevilor din municipiul Craiova, 
excluzând aici elevii din învăţământul preşcolar la  care nu face rererire legea. Anul 
trecut executivul a fost de acord, găsind resursele necesare, crescând la 8,5% din 
numărul elevilor din municipiul Craiova, iar anul acesta procentul este de 16% deci 
de aproximativ patru ori mai mare faţă de 2011 – 2012,  şi n-aş vrea decât să vă spun 
că bursele, de exemplu sociale, în 2011- 2012 erau în număr de 950 ceea ce 
reprezenta 2%, iar astăzi se propune un număr de 3270 burse, ceea ce reprezintă 8%. 
Vreau să vă mulţumesc, d-na primar, ca şi reprezentant al unităţilor şcolare, şi aş 
ruga colegii să fie de acord pentru că ştim bine ce înseamnă pentru elevii noştri şi 
cine investeşte în educaţie va avea un oraş mai curat şi un oraş mai civilizat mâine. 
Deşi sunt bani care nu se văd, este mai uşor să punem poate o statuie sau o floare 
undeva. Aceşti bani nu se văd, dar se vor vedea în viitor prin educaţia copiilor noştri. 
Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2013-2014, precum şi numărul beneficiarilor, după cum urmează: 

- 818 burse de performanţă, reprezentând 2% din numărul elevilor înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 100 lei; 
- 976 burse de merit, reprezentând 4% din numărul elevilor înscrişi la cursurile din 
învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 75 lei; 
- 1464 burse de studiu, reprezentând 6% din numărul elevilor înscrişi la cursurile din 
învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 55 lei; 
- 3270 burse sociale, reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 40 lei pentru elevii 
din învăţământul primar şi gimnazial şi 50 lei pentru elevii din învăţământul liceal, 
din care: burse medicale pentru toţi elevii îndreptăţiţi (conform solicitărilor înaintate 
de către  unităţile de învăţământ) şi burse pentru persoane defavorizate.    
Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul 

elevilor care îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora, Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc anual criterii specifice de 
acordare a burselor şcolare, fără a se ţine cont însă de religie, rasă, sex, 
apartenenţă politică a elevului sau a familiei acestora, apaprtenenţa la 
organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul 
la burse din alte surse. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
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19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul 
local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează 
pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, 
pentru perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014. 

 Dl. Pană: 
 Aş vrea să vă mai uitaţi şi prin sală. Eu am mai vrut să intervin şi la 
rectificarea bugetului, dar nicio problemă. Şi eu mă grăbesc, toată lumea se grăbeşte, 
dar haideţi să ne mai uităm să vedem ce facem. Este o problemă foarte importantă şi  
ştiu că în urmă cu un an şi jumătate consiliul local a început în forţă problema şi a 
arătat foarte mare interes despre modul în care oamenii vor avea o energie termică 
cât mai ieftină. În forţă am pornit şi am fost de acord ca Regia de termoficare să 
treacă în componenţa Complexului Energetic Oltenia. Am atras atzenţia că la o 
anumită perioadă Complexul Energetic nu a fost capabil să furnizeze energie în 
sistem şi, ca atare, era posibil ca şi asupra acestei fuziuni să fie probleme. De aceea, 
eu aş ruga în continuare. În primul rând este şi o întrebare când se termină această 
fuziune, în ce stadiu ne aflăm, pentru că, din câte ştiu eu, paşii deja au expirat de 
mult. Poate nu sunt informat la ora actuală dacă s-a făcut sau nu această absorbţie în 
cadrul Complexului Energetic. Dacă s-a făcut, atunci ştiţi că am aprobat şi un 
program privind modernizarea şi privind toate etapele care trebuie parcurse, de aceea 
am şi fost de acord ca să fuzioneze cu Complexul Energetic, mai bine zis cu CET 
Şimnic. Ne interesează dacă se urmăreşte şi acest program şi  dacă el mai este viabil 
sau nu mai este pentru că, încă o dată, având în vedere şi faptul că în 2014 vor fi 
scumpiri la energia electrică şi mai ales la gaze, este bine să ştim ce măsuri luăm, 
adică să nu fie pasată această problemă a noastră către alţii ci trebuie să urmărim în 
continuare. Aş vrea să ştiu dacă aceste probleme mai sunt în atenţia dvs.  Pentru că 
am început în forţă şi vreau să continuăm această problemă prin atenţia către factura 
la energia termică. La audienţă vin foarte mulţi oameni care vin cu  multe probleme 
în acest sens. 
 Dl. Toader: 
 Am avut o interpelare în şedinţa trecută pe această temă adresată d-nei primar, 
am primit răspuns scris şi am să pun la dispoziţia colegului Pană răspunsul primit, 
este un grafic al acestei fuziuni prin absorbţie între Complexul Energetic şi Termo 
SRL care a demarat formal, deci pe bază de acte de control din 8 octombrie şi în 62 
de zile, deci maxim în 10 decembrie se va încheia. Am să-i transmit acest grafic 
colegului Pană. 
 D-na Primar: 
 O să primiţi şi dvs. acest grafic. Ce vroiam să vă spun, probabil era mai bine să 
ridicaţi la interpelări pentru că înţeleg că nu aveţi niciun fel de problemă la acest 
punct. Ce vreau să vă spun este că nu este nici vina noastră, nici  a autorităţilor de 
orice fel, este vina Fondului Proprietatea care are 20% din activele Complexului 
Energetic Oltenia şi care s-a opus sistematic şi ne-a blocat toate demersurile, 
indiferent de instituţii.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor 
vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, 
energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de 
compensare procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice 
consumate lunar, în limita consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, modificată prin Ordonanţei Guvernului 
nr.27/2013, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2013-31.03.2014, 
după cum urmează: 

  - 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este de până la 155 lei; 
- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 
- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 
- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310, lei; 
- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 
- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 
- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 
- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 
- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 
- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 
- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.188/2012.   

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

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

20. 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 noiembrie 2013. 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       25                                                                            FP 43-04, ver. 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  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 noiembrie 
2013, în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

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

     -   să aibă domiciliul stabil în municipiul Craiova; 
-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu Handicap; 
- să fie apte fizic pentru deplasare. 
 - însoţitorii care sunt supraveghetori ocazionali beneficiază de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, numai când acompaniază persoana cu 
handicap, în baza legitimaţiei deţinute de bolnav; 
 - pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, se eliberează 
abonamente nominale, care nu sunt transmisibile, evidenţa lor fiind în baza de 
date a Direcţiei Asistenţă şi Protecţie Socială, figurând angajaţi cu contract de 
muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată; 
 - pentru asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat se eliberează abonamente nominale la cerere, în baza situaţiei 
lunare transmise de DGASPC Dolj. 

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
pentru anul 2013. 

 Dl. Cherciu: 
 Nu este, din păcate, prima oară când intervin, este a n-a oară şi de fiecare dată 
am semnalat această frecvenţă a hotărârilor de modificare a organimei, fie a 
aparatului de specialitate, fie a instituţiilor din subordinea primăriei.Am atras de 
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fiecare dată atenţia că această modificare perpetuă are un caracter de neseriozitate 
adică atâta vreme cât o organigramă care ar trebui, să zic, cel puţin un an de zile să 
fie valabilă, noi o schimbăm la fiecare lună-două, este dovadă crasă de  neseriozitate 
şi, mai mult decât atât, modificarea organigramei cred că a devenit un instrument 
politic prin care se scapă de anumiţi indezirabili, se revotează, se mută 
compartimente, azi se numesc compartiment, mâine se numesc serviciu şi tot aşa.  Eu 
însă, cum nici executivul nu se plictiseşte  să schimbe acxeste organigrame, nici eu 
nu mă voi plictisi până la terminarea mandatului să semnalez acest prost obicei. De 
fiecare dată se găsesc pretexte, ni se spune că a apărut o urgenţă, că s-a modificat nu 
ştiu ce lege din 2000, dar repet, din punctul meu de vedere trebuie descurajată 
această practică, iar eu o voi face abţinându-mă de fiecare dată la aceste puncte. 
 Dl. Cilibiu: 
 Eu aş vrea să intervin pe acest punct care are legătură cu următorul punct şi 
anume modificarea organigramei Ansamblului Folcloric Maria Tănase. Fiind şi 
membru în consiliul de administraţie al acestui ansamblu, poate că nu am studiat eu 
bine documentaţia, dar din ce ştiu eu,  organigrama primăriei scade cu un post care se 
mută la Maria Tănase. Eu vreau să salut această decizie, pentru că nu se încarcă 
numărul de posturi nici la primărie, iar la Maria Tănase încărcarea se face conform 
unei sentinţe judecătoreşti, adică trebuie reprimit pe post un fost angajat,  şi atunci, 
chiar dacă în linii mari sunt de acord cu dl. Cherciu, să ştiţi că  de data aceasta 
apreciez că se face o scădere a numărului de posturi la primărie şi se ajută ansamblul 
care avea nevoie de acest post ca să poată funcţiona în parametri normali şi să 
respecte şi deciziile instanţei.  
 D-na Primar: 
 Vă mulţumesc foarte mult că aţi intervenit. Într-adevăr aceasta este 
modificarea, instanţa ne obligă să  readucem pe cineva într-un post la Ansamblul 
Maria Tănase şi atunci a scăzut cu un post din organigramă. Nu dăm afară pe nimeni 
politic, nu angajăm pe nimeni politic.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 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 Municipiului Craiova nr.110/2013 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.498/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Cherciu).  
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22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.117/2013. 

Art.3. 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 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Cherciu).  

 
 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale Teatrului Liric “Elena Teodorini” 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Liric 

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2013 şi îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Cherciu).  

 
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de 
funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi 

Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.179/2013 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.413/2013. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 

pentru şi 1 abţinere (Cherciu).  
 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
pentru anul 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management la Casa de Cultura 
„Traian Demetrescu” Craiova. 

 Dl. Cherciu: 
 Este posibil să-mi joace mie memoria o festă însă ştiu că un astfel de 
regulament a mai fost aprobat, ba mai mult, la un moment dat s-a şi organizat un 
concurs, o depunere de proiecte. Nu mai sunt la curent ce s-a întâmplat, ştiu că a 
existat o retragere intempestivă, au existat nişte reclamaţii. Văd că astăzi punem 
batista pe ţambal şi modificăm din nou acest regulament. Aş vrea să ştiu care este 
raţiunea pentru care facem acest lucru.   
 D-na Secretar: 
 Aţi adoptat într-adevăr, luna trecută regulamentul în noua formă potrivit 
reglementărilor în vigoare, numai că serviciul de specialitate în momentul în care a 
propus regulamentul, în anexa 1 nu a anticipat sau nu a avut în vedere   sau a omis să 
redistribuie datele pentru organizarea concursului. Deci termenul legal de 
reorganizare, dacă nu s-a depus niciun dosar sau  nu s-a ocupat postul, este de 30 de 
zile de la momentul la care expiră durata de înscriere. Ca atare, durata celor 30 de 
zile se supune când începem o nouă procedură de organizare a concursului, o reluare 
a datelor din calendar. Deci ceea ce s-a omis luna trecută este când aţi aprobat cele 
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două  comisii de concurs şi de contestaţii, este să modifice în regulament art. 2 cu 
privire la aceste noi date. Nu putea să mai fie data din septembrie câtă vreme 
împlinirea termenului este la sfârşitul lunii.  Deci ceea ce se reglementează acum este 
o constatare a stării de fapt existente pentru că pe site-ul primăriei, etapele au fost 
prevăzute corect, numai că în hotărârea de consiliu adoptată nu au anticipat să 
reglementeze corect etapele.  Atât facem în momentul de faţă. 
 Dl. Cherciu: 
 Am înţeles această îndreptare, însă mă refeream şi la faptul dacă a avut sau nu 
loc acel concurs, adică după ştirea mea s-au depus sau s-a depus cel puţin un proiect 
la momentul acela. 
 D-na Primar: 
 Da, a avut loc acel concurs, au fost două persoane, una s-a retras în timpul 
concursului, cealaltă nu a luat punctajul necesar. 
 D-na Secretar: 
 N-am avut niciun declarat admis şi am reluat procedura. Noi am refăcut şi 
raportul faţă de obiecţiunile de ieri, am refăcut şi raportul în care am arătat că este 
vorba de omisiune cu privire la reeşalonarea perioadelor. Atât, nu legat de procedură. 
 Dl. Pană: 
 Eu revin cu întrebarea la d-na secretar, aceeaşi întrebare pe care am pus-o şi 
ieri. Este legală această hotărâre pe care o dăm acum sau este aceea de a constata un 
act deja împlinit? Asta era întrebarea şi ieri şi văd că nu s-a răspuns la această 
chestiune. 
 D-na Secretar: 
 Noi am spus că nu este vorba de o retroactivitate pentru că regulamentul 
aprobat deduce prin efectul legii că el trebuie să aibă noi etape faţă de momentul 
declanşării deschiderii procedurii de concurs, deci în momentul în care anunţ reluarea 
procedurii, de drept etapele vin faţă de momentul declanşării sale. Faptul că Serviciul 
de Resurse Umane a introdus în regulament şi etapele pe zile în regulament a dus la 
această imperfecţiune. Putea decât să spună că se determină etapele în funcţie de lege 
şi noi urma decât să comunicăm prin Serviciul de Resurse Umane  pe site care sunt 
aceste etape.  Numai că regulamentul în forma propusă de dumnealor avea şi zilele şi 
momentele. Nimeni n-a anticipat că nu se va declara un câştigător după prima etapă 
de concurs. Acum constatăm sau luăm act de o stare de fapt  existentă ca atunci când 
ne-am duce în parlament şi guvernul îşi confirmă propriile ordonanţe. N-avem 
procedură legală decât aceasta. Deci altă variantă legală nu este. 
 D-ra Predescu: 
 Aş vrea să intervin de principiu asupra unei chestiuni pentru că sunt puse în 
discuţie amănunte dar eu vreau asupra unei chestiuni de principiu şi nu am intervenit 
la un proiect anterior care privea organigrama primăriei. Eu sunt un om care mă 
entuziasmez foarte greu. Totuşi în ultima vreme am constatat un lucru care nu 
credeam că o să se întâmple, dar îl văd cu ochii mei. În această structură a autorităţii 
publice locale cei care  funcţionează au devenit conştienţi de misiunea pe care o au. 
Nu este cazul să zâmbească nimeni. În urmă cu ani de zile când aveam această 
calitate în alt mandat şi mergând prin birouri nimeni nu ştia ce atribuţii are sau foarte 
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puţini ştiau ce atribuţii au. A fost o altă perioadă dificilă în care 3-4 persoane din 
această structură a autorităţii administraţiei publice locale a mai îndrăznit să mai 
redacteze vreun act pentru că ştia ce poate să facă. Asta mi-a arătat atunci 
dimensiunea situaţiei în care ne aflăm. Repet, în ultima vreme, şi n-am spus-o 
nimănui, pentru că nu aveam de ce s-o spun, dar o spun public acum, văd funcţionari 
care ştiu ce au de făcut şi care îşi îndeplinesc misiunea zi de zi. Ca atare, cred că 
toate modificările care se fac, sunt bine venite. Pe de altă parte,  în ceea ce priveşte 
astfel de proiecte, întotdeauna raportul care însoţeşte proiectul este cel mai fericit 
redactat, dar legalitatea lor este certă pentru că de ceva timp tot ceea ce se aduce pe 
ordinea de zi este curat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management la Casa de Cultura „Traian Demetrescu” 
Craiova, care va avea următorul conţinut: 

             „Art.2. Concursul de proiecte de management se desfăşoară în două 
etape, astfel: 
α) analiza proiectului de management; 
β) susţinerea proiectului de management în cadrul unui interviu, conform 

următorului calendar, stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.9 din 
ordonanţa de urgenţă: 
-  10 octombrie 2013, aducerea la cunoştinţă publică a condiţiilor de 

participare la concurs, a caietului de obiective, a bibliografiei, a 
prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de 
concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor 
concursului; 

- 4 noiembrie 2013, depunerea proiectelor de management de către 
candidaţi; 

- 6 noiembrie 2013– 19 noiembrie 2013, analiza proiectelor de 
management; 

- 21 noiembrie 2013, susţinerea proiectelor de management în cadrul 
interviului” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.420/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultura „Traian 
Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       31                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova. 

 D-na Secretar: 
 O propunere formulăm faţă de proiectul pe care l-aţi avut iniţial. Art. 2.3 se 
reformulează în sensul că se împuterniceşte primarul municipiului Craiova să 
semneze contractul şi să urmărească implementarea proiectului, deci nu avem o 
desemnare pentru urmărire prin viceprimar, ci prin ordonatorul de credite, în calitatea 
primarului. 
 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 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a 
Centrului Multifuncţional Craiova, conform contractului de asociere prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi să urmărească îndeplinirea 
indicatorilor proiectului pe perioada de implementare a acestuia, cât şi pe 
perioada de valabilitate a contractului de finanţare.    

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ 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. 

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi comunele arondate 
municipiului Craiova, prin consiliile locale, în vederea prestării serviciilor 
de eliberare a cărţilor de identitate pentru locuitorii acestor comune. 

 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 comunele arondate municipiului Craiova: Almăj, 
Bratovoieşti, Breasta, Bucovăţ, Bulzeşti, Coţofenii din Dos, Coţofenii din 
Faţă, Gherceşti, Ghindeni, Malu Mare, Mischii, Podari, Robăneşti, Teasc, 
Terpeziţa, Ţuglui, Vârvoru de Jos, prin consiliile locale, în vederea prestării 
serviciilor de eliberare a cărţilor de identitate pentru locuitorii acestor 
comune, până la înfiinţarea propriilor servicii comunale de evidenţă a 
persoanelor, conform contractelor de asociere prevăzute în anexele nr.1-17 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
asociere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi comunele 
Almăj, Bratovoieşti, Breasta, Bucovăţ, Bulzeşti, Coţofenii din Dos, Coţofenii 
din Faţă, Gherceşti, Ghindeni, Malu Mare, Mischii, Podari, Robăneşti, Teasc, 
Terpeziţa, Ţuglui, Vârvoru de Jos 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 repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în 
municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8. 

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

statului Român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situată în municipiul Craiova, strada Potelu, nr.176, bl.R12, sc.1, ap.8, către 
Ionescu Loredana. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Ionescu Loredana 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinată familiilor evacuate/în curs de evacuare, situată în 
municipiul Craiova, str. Calea Severinului, bl.BO3, sc.1, ap.10. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă situată 
în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, bl.B03, sc.1, ap.10. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, către Cancea Angelica 
Florentina. 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       33                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Cancea Angelica Florentina 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 repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Valea Roşie, str. Henri 
Coandă, bl.48, sc.1, ap.38. 

 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 stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate a imobilului, cu 

destinaţia de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, situat în cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, 
bl.48, sc.1, ap.38. 

Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă de necesitate, situat în cartier Valea Roşie, str. Henri Coandă, bl.48, 
sc.1, ap.38, către Cafadaru Marilena.  

Art.4.  Contractul de închiriere a locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova, pentru o perioadă de un an de zile, cu drept de 
prelungire succesivă. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova. 

Art.6. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       34                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

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. 
 
 

32. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere 
nr.121220/2008 şi nr.121293/2008. 

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

Măldărăscu Beatrice Mihaela, titulara contractului de închiriere 
nr.121220/26.08.2008, ce are ca obiect locuinţa situată  în municipiul 
Craiova, str.Potelu, nr.174, bl.R10, sc.1,ap.5 şi Ene Livia Cristina, titulara 
contractului de închiriere nr.121293/26.08.2008, ce are ca obiect locuinţa 
situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.180, bl.R16, sc.1, ap.8. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Măldărăscu Beatrice Mihaela şi Ene Livia Cristina vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

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

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

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

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere, care au ca obiect 
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute 
în anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o 
perioadă de 1 an. 
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Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

34. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică, către 
Asociaţia „Dincolo de Autism”, a spaţiului aparţinând domeniului privat 
al municipiul Craiova, situat în cart.Lăpuş, bl.T7, parter. 

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

Asociaţia „Dincolo de Autism”, a spaţiului aparţinând domeniului privat al 
municipiul Craiova, situat în cart.Lăpuş, bl.T7, parter,  în suprafaţă de 37 mp. 

  Art.2. Preţul chiriei se stabileşte în conformitate cu prevederile  Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.214/2007 referitoare la aprobarea  tarifelor de 
bază minime/mp aferente spaţiilor cu altă destinaţie din fondul locativ de stat. 

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

voturi. 
 
 

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

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

destinaţia cabinete medicale şi  activităţi conexe actului medical, situate în 
municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică nr.4, cart.Craioviţa Nouă, b-
dul Oltenia, nr.41, încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
19 medici stomatologi şi 3 tehnicieni dentari, în sensul modificării 
suprafeţelor concesionate,  conform  anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
la contractele de concesiune prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 238/2004 referitoare la trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului a spaţiilor cu 
destinaţia de cabinete medicale în vederea concesionării şi nr.337/2013 
referitoare la încheierea contractelor de concesiune având ca obiect spaţii cu 
destinaţia de activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, 
b-dul Oltenia, nr.41, modificată. 

  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. 

 
 

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat 
în Parcul „Nicolae Romanescu”. 

 D-na Secretar: 
 Cu modificarea art. 2 în sensul duratei de 3 ani. 
 Dl. Pană: 
 Eu am discutat şi ieri în comisie şi mie mi se pare un lucru inacceptabil ca 
proprietatea care este veche de 100 de ani şi aparţinea acestui parc, este vorba de 
„Castelul fermecat”. Ştiu că legea apermis şi dacă legea a fost bună sau nu la timpul 
respectiv sau dacă legalitatea a fost bună la timpul respectiv referitor la cedarea 
acestui castel fermecat, ştim foarte bine, către Coreal, iar Corealul s-a privatizat a 
fost sau nu bine,  este o problemă care, dacă vreţi, face parte din ceea ce se întâmplă 
şi la nivel naţional. Noi cedăm palmă cu palmă din pământul acestei ţări şi nju este 
bine. Nu este bine, ştiu că râdeţi, d-na vicepreşedintă a PSD, dar mie mi se pare că 
este o problemă de plâns în acest stadiu. V-aş ruga, în calitate de vicepreşedintă, să 
găsim o  reglementare, şi s-a promis că se face, în ceea ce priveşte  ca această 
problemă a samsarilor de terenuri, de case, ş.a.m.d., să punem o dată stop la ea. 
Aceasta este intervenţia mea şi eu, nu că sunt împotrivă, dar  mă voi abţine la acest 
punct privind „Castelul fermecat”. Dacă vreţi, face parte din Parcul naţional, iar dacă 
ştim că este o clauză că Parcul Poporului  este dat pentru a fi folosit şi nu are voie să 
se înstrăineze nimic, nici măcar un centimetru de pământ, atunci ar trebui să fim 
foarte atenţi. 
 D-na Primar: 
 Trebuia să vorbiţi cu atâta simţ patriotic în faţa celor care l-au dat. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra 
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terenului aferent Restaurantului „Castelul Fermecat”, în suprafaţă de 108 mp., 
situat în Parcul „Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre şi preluarea în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 3 ani, către 
S.C. COREAL S.A. a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Castelul 
Fermecat”. 

 Art.3. Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin  raport de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei terenului pe ultimii 3 ani, calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în 
acest sens şi a legislaţiei în vigoare. 

 Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească 
condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

 Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C.COREAL S.A. 

 Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.434/2009 şi nr.472/2009. 

Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.COREAL S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, situat în 
Parcul „Nicolae Romanescu”.  

 D-na Secretar: 
 Cu aceeaşi modificare la art. 2, durata de 3 ani. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra 
terenului aferent Restaurantului „Ciobănaşul”, în suprafaţă de 505 mp., situat 
în Parcul „Nicolae Romanescu”, identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre şi preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 
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Art.2.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 3 ani, către 
S.C. COREAL S.A. a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în 
vederea desfăşurării activităţii comerciale a Restaurantului “Ciobănaşul”. 

  Art.3. Preţul de pornire a negocierii va fi stabilit prin  raport de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.4. S.C.COREAL S.A. are obligaţia de a plăti, până la organizarea şedinţei de 
negociere, contravaloarea folosinţei terenului pe ultimii 3 ani, calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în 
acest sens şi a legislaţiei în vigoare. 

  Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să 
reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească 
condiţiile de publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

 Art.6. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C.COREAL S.A. 

 Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.17/2010 şi nr.227/2010. 

Art.8.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.COREAL S.A. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi 
pentru şi 3 abţineri (Pană, Cilibiu, Cherciu).  
 
 
 D-na Primar: 
 Aş vrea, dacă îmi permiteţi, să am o scurtă intervenţie aici. Pentru cine nu ştie, 
aceste restaurante au aparţinut statului, firma Coreal le-a privatizat, le-au luat doi 
privaţi. Timp de ani de zile nu au plătit nici măcar un leu către municipalitate. Au 
fost în ilegalitate totală acolo pentru teren. Noi acum, nu facem altceva decât să-i 
băgăm în ilegalitate  în sensul de a plăti şi ei aşa cum plătesc alţi cetăţeni ai 
municipiului Craiova pentru suprafaţa de teren care este sub aceste proprietăţi ale lor. 
Cine le-a dat, poate că ar fi fost frumos să fie întrebaţi atunci, să vă revoltaţi atunci. 
Noi nu facem altceva acum decât să corectăm o imperfecţiune a consiliilor locale 
trecute care nu au remarcat că pe acel teren nu s-a luat vreodată vreun leu. Vă 
mulţumesc. 
 
 

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

 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 schimbul ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 66 mp.,înscris cu 
nr.cadastral 216646 în cartea funciară nr.206813, situat în str.dr.Victor 
Papillian, nr.28A, proprietatea privată a numiţilor Cojocaru Vasile şi 
Cojocaru Ana şi terenul în suprafaţă de 70 mp. din acte şi 66 mp. din 
măsurători, proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în str.dr.Victor 
Papillian, nr.28B, identificate în anexa care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Evaluarea terenurilor ce fac obiectul schimbului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre, se face prin raport de evaluare şi va fi supus aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, în vederea încheierii şi semnării contractului de schimb şi 
îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
Cojocaru Vasile şi Cojocaru Ana. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Ştefârţă).  

 
 

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.37880/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dr. Pătruţoiu Maria Livia. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37880/2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Pătruţoiu Maria 
Livia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Pătruţoiu Maria 
Livia, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, 
situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr.16 A, până la data 
de 30.11.2016. 

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

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.238/2004. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
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Financiară şi dr. Pătruţoiu Maria Livia vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
 

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de 
concesiune nr.34791/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dr. Lacusta Damaianthy. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/2006, 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Lacusta 
Damaianthy, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Lacusta 
Damaianthy, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual, situat în municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14, până la 
data de 31.12.2013. 

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

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.238/2004. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Lacusta Damaianthy 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 trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate 
către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării.   

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

Craiova, a unor bunuri-mijloace fixe, concesionate către S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se mandatează directorul general al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova, nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.447/2007 referitoare la 
concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A.,  a unor bunuri proprietatea publică a municipiului Craiova. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi S.C. 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. 
 
 

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

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

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

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

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova, nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.170/2012 referitoare la 
concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Termo Craiova S.R.L.,  a 
unor bunuri proprietatea publică a municipiului Craiova. 
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Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind preluarea unui bun din exploatarea S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea privată a municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.   

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă preluarea bunului „teren spaţiu comercial (Milud)” situat în Piaţa 

Veche din municipiul Craiova, în suprafaţă de 26,89 mp., având număr de 
inventar 41000756 şi valoarea de inventar 6665,00 lei, din exploatarea S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în proprietatea privată a municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din contractul de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în sensul diminuării redevenţei lunare cu 
suma de 9641,73 lei/lună, de la 92868,57 lei/lună, la 83226,84 lei/lună, 
începând cu 01.11.2013. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze  actul adiţional 
la contractul de concesiune nr.4487/2012 încheiat între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. 

Art.4 Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 la 
contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare 
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

      Art.5. 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. 
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44. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al 

Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova 
asupra unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Prelungirea 
Bechetului, nr.1A. 

 Dl. Cherciu: 
 Acest proiect de hotărâre ilustrează cel mai bine principiul că dacă nu eşti în 
stare să faci ceva bun, măcar să distrugi ce au început alţii. Atâta vreme cât există 
chiar colegi în acest consiliu care au votat în 2007 în unanimitate acest proiect, eu 
îmi exprim speranţa că vor fi consecvenţi şi îşi vor păstra punctul de vedere încât 
acest proiect să nu treacă. Nu ştiu cât de bine se cunoaşte de către noii colegi de 
consiliu că la vremea respectivă, deci în 2007, acest proiect era un proiect care în 
zona aceasta de învăţământ, de organizare a unui campus, a unei tabere şcolare, ar fi 
scos, într-adevăr, Craiova în evidenţă prin atenţia pe care  o acordă învăţământului. 
La acea vreme s-au alocat şi s-au şi cheltuit fonduri pentru întocmirea unui studiu de 
fezabilitate a proiectului tehnic şi s-au cheltuit chiar câteva miliarde care astăzi, fără 
nicio justificare, sunt aruncate la coş.   Este adevărat că se va putea spune de ce până 
acum, dacă s-a făcut studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, şi trecut la construcţie. 
Este o realitate, între timp a venit criza economică, fondurile municipalităţii au fost 
insuficiente, însă să nu uităm că de la anul se intră pe  noul plan de fonduri europene 
încât sunt convins  că dacă ar exista dorinţă s-ar putea ca pe baza documentelor deja 
întocmite cu modificări minime să se poată aplica pentru obţinerea fondurilor 
europene, cu o contribuţie minimală din partea Consiliului Local. De la bun început 
îmi exprim încă o dată surprinderea că nu există nicio motivaţie reală. Eu, în comisia 
de specialitate am întrebat de ce luăm acest teren. Ni s-au dat nişte răspunsuri în doi 
peri, ceva că o să facem  Muzeul Apei. Cei care mi-au spus nu păreau foarte convinşi 
ce va face Muzeul Apei. Oricum Muzeul Apei   chiar era una din componentele 
proiectului care urma să fie aprobat. Încă o dată, nu văd caracterul de urgenţă pentru 
care trebuie să văduvim un liceu, până la urmă să văduvim municipiul de un astfel de 
proiect, încă o dată ca să facem ce? Vă daţi seama că în clipa când nu se dau 
răspunsuri clare, aici intrăm în domeniul speculaţiilor. Eu pot specula că există 
anumite interese. În concluzie, pentru că trebuie să motivez votul, voi vota împotrivă, 
şi repet, sunt aproape convins că toţi colegii care se regăsesc în noul consiliu vor fi 
consecvenţi şi vor vota şi ei împotrivă. 
 Dl. Socoteanu: 
 Vă rog să-mi permiteţi o interpelare, să zic personală de data aceasta, la adresa 
d-lui Cherciu pentru că simt nevoia, că eu cred că s-a referit la mine, care nu am făcut 
parte din vechile consilii şi fac parte din noul consiliu. Nu este prima dată când se 
spune acest lucru şi eu, personal mă consider jignit de aceste afrimaţii fiindcă nu este 
o calitate să fi făcut parte din consiliul anterior sau de acum două-trei consilii 
municipale ale oraşului Craiova. Din interpelarea pe care dl. Cherciu o face astăzi, 
reiese un singur lucru: ar trebui să dovedim consecvenţă noi, care alcătuim actualul 
consiliu, faţă de ceea ce au hotărât vechile consilii. Ori eu nu sunt de acord cu acest 
lucru nu din principiu ci motivat punctual pe acest punct al ordinei de zi, dat fiind 
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faptul că la momentul actual proiectele care s-au dovedit a fi derulate şi  pentru care 
vechile consilii au cheltuit bani pe studii de gezabilitate, nu şi-au atins finalitatea. Pe 
cale de consecinţă astăzi nu avem ce să facem decât să revocăm dreptul de 
administrare transmis către unităţile respective fiindcă nu se mai pot derula obiectiv 
la acest moment proiectele pentru care s-a transmis dreptul.  Mulţumesc şi sper ca pe 
viitor să nu mai avem parte de comentarii privind  vechii membri ai consiliilor, 
pentru că nu înţeleg rostul într-o asemenea structură.  
 Dl. Cilibiu: 
 Tot legat de acest proiect, considerându-mă şi fiind şi eu din acest nou 
consiliu, şi fiind la primul mandat, m-am interesat ce s-a întâmplat cu vechiul studiu 
de fezabilitate şi dacă este adevărat, am înţeles de la d-na viceprimar că este expirat, 
nu mai este de actualitate, motiv pentru care mă simt onorat că nu am făcut parte din 
vechile consilii care, împreună cu administraţia nu au reuşit să finalizeze acest 
proiect şi să pună în aplicare studiul de fezabilitate, iar legat de preluarea acestui bun, 
am înţeles că sunt nişte fonduri pe linie de cultură care trebuiesc cheltuite până la 
finalul anului. Înţeleg că d-na viceprimar ne va da mai multe lămuriri şi atunci putem 
vota în consecinţă. Vă mulţumesc. 
 D-na viceprimar Calangiu: 
 Dl. Cherciu a folosit astăzi un cuvânt care m-a durut şi pentru că mereu adaugă 
câte un cuvânt din acesta care cu conotaţie negativă crasă la o altă intervenţie a 
dâmnsului şi eu cred că ceea ce a spus acum este demagogie crasă. Pentru că acest 
studiu de fezabilitate nu este vorba de acest studiu de fezabilitate ci orice studiu de 
fezabilitate din 2007, dacă ar fi să reluăm proiectul respectiv, ar trebui refăcut pentru 
că nu mai este valabil, preţurile, foarte multe lucruri s-au modificat de atunci şi, mai 
ales cei care fac parte de mult din diferite consilii, ştiu acest lucru, că nu putem. S-a 
făcut la momentul respectiv, foarte păcat că s-a făcut, să sperăm că acesta a fost 
motivul, criza, din care nu s-a pus în practică şi nu a fost de la început gândit să se  
dea nişte miliarde pe un studiu de fezabilitate, ca pe multe alte studii de fezabilitate 
care nu au dus nicăieri. Ideea a pronit de la fpatul că am identificat acest teren care 
este pur şi simplu o paragină, este în părăsire, nu văduvim de nimic liceul pentru că 
acolo liceul nu desfăşoară niciun fel de activitate din  acest moment. Clădirile sunt 
pur şi simplu căzute, era subînchiriat la o şcoală de motociclişti. Clădirea este de la 
1906 şi are în  interior prima instalaţie de aducţiune de apă din România. Având în 
vedere că sunt şi fonduri europene care pto şi încă accesate pe această linie, a fost 
ideea de a face acest lucru. Spre surprinderea noastră, când am cerut consiliului de 
administraţie al şcolii avizul pentru  a putea intra în posesia terenului să putem să 
folosim aceste fonduri şi să putem să refacem pentru a o folosi în interesul 
craiovenilor şi a celor care ne vizitează, am constatat că exista  şi acest studiu de 
fezabilitate de care nimeni nu mai ştia, zăcea prin nişte sertare şi uite am aflat şi noi, 
care suntem noi în consiliul local că acest studiu s-a făcut la un moment dat şi acum 
în premieră, că a costat şi nişte miliarde care, probabil, valorau mai mult în 2008 
decât valorează acum.   Deocamdată s-a luat hotărârea pentru a-l trece în patrimoniul 
primăriei, deci nu văduvim pe nimeni, în niciun caz cetăţenii Craiovei şi  avem de 
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gând să ne ocupăm de el tocmai pentru a fi în folosul cetăţenilor Craiovei şi 
bineînţeles, elevii de acolo de la şcoală şi d-nii profesori sunt cetăţeni ai Craiovei.  
 Dl. Cotescu: 
 Aş dori să am şi eu o intervenţie pe acest punct având în vedere că cunosc 
foarte bine unitatea de învăţământ şi nu vreau să menţionez, poate o să vină timpul să 
fac o situaţie statistică a deciziilor privind aprobarea unor studii de fezabilitate care 
nu sunt fezabile absolut deloc, cu sume exorbitante votate în consiliile locale trecute. 
S-au pierdut clădiri, spaţii, dar spaţii care foloseau în scop educativ şi nu ca acesta, 
spaţiu la care nu s-a mai ajuns acolo şi nu se mai poate intra decât ca să-l punem în 
practică şi să-i dăm o destinaţie aşa cum trebuie. Vreau să vă spun că la nivelul 
anului 2007 se discuta despre necesitatea dezvoltării la nivel naţional a unor 
campusuri şcolare şi judeţul şi municipiul nostru au fost nominalizate trei unităţi de 
învăţământ. La momentul respectiv aşa am preluat-o din occident şi  s-a dorit a 
dezvolta nişte campusuri şcolare, liceul respectiv, fiind fost liceu agricol. Se dorea o 
bază extraordinară la momentul respectiv, dar vreau să vă spun că la momentul 
acesta este închiriată, neavând elevi, are aproximativ 500 de elevi şi atunci cred că 
este mai bine să redăm municipalităţii nişte terenuri şi clădiri care se află într-o 
paragină şi  mai există la nivelul municipalităţii, decât să le lăsăm să se distrugă. 
Cred că este o măsură bine venită, de punere până la urmă în evidenţă a unei staţii şi 
a unui teren al nostru decât să le lăsăm în paragină, iar proiectele şi studiile trecute 
dacă nu s-au materializat în atâtea consilii locale de atunci până acum, cred că nu mai 
erau fezabile încă de atunci. Vă mulţumesc. 
 D-ra Predescu: 
 Pentru că discuţia se poartă în jurul acestei instituţii de învăţământ 
preuniversitar, din cunoştinţele mele, în interiorul acestei instituţii există păstrate 
conservate în timp, piese care au fost realizate de Constantin Brâncuşi. Cred că este 
mult mai important să le includem într-un circuit turistic legat de Constantin 
Brâncuşi care este un brand pentru Craiova – capitală culturală.  
 D-na Primar: 
 Aşa este şi avem în atenţie, să ştiţi, pentru că aşteptăm să se construiască 
muzeul Constantin Brâncuşi  din curtea actualului Muzeu de Artă, ca să  putem să le 
expunem acolo. 
 Dl. Pană: 
 Eu nu intru în acest dialog între vechile consilii,  şi nu mi se pare corectă o 
asemenea atitudine, dar  nu eu judec, judecă alţii. Problema mea este următoarea: 
când iei un lucru care, într-adevăr nu este bun, este ce vom face, când vom face şi cu 
ce vom face acolo, că altfel, dacă îl trecem în proprietatea primăriei, şi n-am nimic 
împotrivă, ce facem? Este un termen, sunt fonduri, sunt proiecte, ce vom face concret 
acolo şi care este termenul, ca să-l luăm de la ei şi să-l punem la noi în paragină, nu 
am făcut nimic. Vă mulţumesc. Asta este întrebarea: ce vaom face cu el? 
 D-na Primar: 
 Haideţi să vorbim foarte pe scurt şi foarte clar ca să priceapă toată lumea. 
Această clădire la ora actuală este în administrarea unui liceu care nu are ce să facă 
cu ea, ca dovbadă că a închiriat-o unui club de motociclişti  sau ce sunt acolo. Este o 
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clădire de patrimoniu care arată deplorabil, este aproape căzută şi este păcat să nu o 
luăm de acolo şi să facem ceva cu ea, indiferent ce  este. Studiul de fezabilitate care a 
fost făcut în 2007 şi care a costat multe miliarde, în anul 2013 nu mai este de 
actualitate. După cum ştiţi şi dvs., orice studiu are durata de viaţă de trei ani de zile, 
după care trebuie refăcut. Ca să ne ambiţionăm acum să ţinem de un studiu, vă spun 
că este ilegal, în primul rând.  În al doilea rând, acea clădire are în sfârşit şansa să fie 
pusă în valoare şi să fie reabilitată. Pe fonduri europene pentru că pe fondurile 
noastre, deocamdată anul viitor ne propunem ca să intrăm cu cele două sedii de 
primărie şi cu alte câteva obiective cum ar fi Liceul Carol şi Teatrul de Operă şi 
Operetă. Deci se va realiza pe fonduri europene. Şi dacă o lăsăm pe partea cealaltă la 
Colegiul Brâncuşi, n-o să se întâmple nimic cu ea cum nu s-a întâmplat  nimic în ani 
de zile. Şi nu o fură nimeni, nu pleacă cu ea de acolo şi nu o duce acasă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1.  Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic de Arte şi 

Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova asupra bunurilor situate în municipiul 
Craiova, str.Prelungirea Bechetului, nr.1A, identificate  în anexele nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va 
face în baza procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere, care va fi 
stabilită prin dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de 
zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se anulează poziţia 62.1 din anexa nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 174/2001 referitoare la darea în 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile 
(clădiri şi terenuri) în care acestea îşi desfăşoară activitatea şi se modifică în 
mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

45. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Grădiniţa 
“Castelul Fermecat” Craiova, a unui teren care aparţine domeniului  
public al municipiului Craiova.    
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 D-na Popescu: 
 Vreau să o felicit pe d-na primar că a luat atitudine în acest caz, ca de altfel în 
toate situaţiile. Eu fac parte din consiliul de administraţie al acestei grădiniţe şi vă 
mărturisesc că era  de-a dreptul şocant să deschizi poarta grădiniţei şi să constaţi 
acolo că în faţă îţi apar trei ţevi, trei conducte mari ruginite şi să-ţi pui automat 
întrebarea: Eu pe unde o iau ca să ajung în incinta grădiniţei?. Problema s-a remediat 
şi vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.1, pct.a din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.341/2011, în sensul diminuării suprafeţei de teren 
situat în str. Electroputere, nr.21, dată în administrare Colegiului „Ştefan 
Odobleja” Craiova, de la 61.403 mp., având valoarea de 78.935.172,04 lei, la 
58.005m mp., având valoarea de 74.566.953,673 lei, identificată în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova, 
a terenului în suprafaţă de 3398 mp., având valoarea de 4.668.788,5388 lei, 
identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1, 
poziţia 79 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.174/2001 în sensul majorării suprafeţei de teren situat în str.Electroputere, 
nr.21, la 3398 mp., şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova. 

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

               Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul    
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul “Ştefan 
Odobleja” Craiova şi Grădiniţa “Castelul Fermecat” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17.  

 Dl. Cherciu: 
 Deoarece am înţeles că trebuie să-ţi motivezi votul, când eşti împotriva unor 
astfel de hotărâri, fac precizarea că de la punctul 48 la punctul 53 mă opun pentru că 
m-am opus şi la proiectul privind oportunitatea achiziţiei acestor terenuri prin 
cumpărare, prin achiziţie directă şi nu prin expropriere. Deci la punctele 48 – 53 voi 
vota împotrivă.  
 Dl. Preşedinte: 



sed ord. 31.10.2013                                                                                       48                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul 

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17, în suprafaţă de 26 mp., la valoarea 
minimă de vânzare de 18.300 lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).  

 
 

47. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E. 

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

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.30E, în suprafaţă de 1158 mp., cu număr 
cadastral 22454, înscris în cartea funciară nr.212862 UAT Craiova, la 
valoarea maximă de achiziţie de 956.000 lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).  
 
 

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D. 

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

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34D, în suprafaţă de 2100 mp., cu număr 
cadastral 22950, înscris în cartea funciară nr.61053 UAT Craiova, la valoarea 
maximă de achiziţie de 1.705.800 lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).  
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49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21. 

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

Craiova, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21, în suprafaţă de 1148 mp., cu număr 
cadastral 22156, înscris în cartea funciară nr.56733 UAT Craiova, la valoarea 
maximă de achiziţie de 904.200 lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).  

 
 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 F. 

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

Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 F, în suprafaţă de 452 mp., cu număr 
cadastral 24283, înscris în cartea funciară nr.67150 UAT Craiova, la valoarea 
maximă de achiziţie de 363.300 lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu). 

 
  

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis. 

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

Craiova B-dul Ştirbei Vodă, nr.34 bis, în suprafaţă de 520 mp., cu număr 
cadastral 21645, înscris în cartea funciară nr.54238 UAT Craiova, la valoarea 
maximă de achiziţie de 417.700 lei, fără T.V.A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico–
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă (Cherciu).  

 
 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare pentru 
imobilele C1 şi C2, b-dul Ştirbei Vodă, nr.34 A. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a Clădirii C1-Sala de sport, în 

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

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 Dl. Badea: 
 Dl. Cherciu, sunt surprins că dvs. Vă abţineţi. Până la urmă aceste terenuri le 
luăm şi le luăm în regim de urgenţă, tocmai pentru a da posibilitatea ca de la anul 
aceste lucrări pentru stadion să înceapă. Îmi aduc aminte că în mandatul trecut am 
fost colegi şi aţi votat toate achiziţiile de teren pe care le-aţi făcut pentru Solomon. 
Chiar dacă erau utile sau nu erau utile, dvs. aţi fost tot timpul de acord. Îmi pare rău 
că sunteţi împotriva achiziţiei acestor terenuri în regim de urgenţă pentru că dacă n-
am fi de acord am pierde o resursă importantă pentru construcţia acestui teren. De 
asta este importantă în regim de urgenţă şi nu pe utilitate publică, pentru că durează 
foarte mult.  
 Dl. Cherciu: 
 Solicit drept la replică. În primul şi în primul rând îi spun d-lui coleg Badea  că 
este o calomnie ordinară faptul că face această afirmaţie că eu am votat în mandatul 
trecut terenurile lui Solomon. Există la dispoziţie toate procesele-verbale ale acelor 
şedinţe şi chiar îl rog să-mi arate această situaţie. Mi-e teamă că dacă vom face 
această verificare vom constata situaţia inversă în sensul că dânsul le-a votat nu eu. 
Acum, revenind la ceea ce afirmă, denaturează, sper în mod voit, adică pun pe seama 
faptului că, poate  nu am fost atent. Eu nu am contestat oportunitatea construirii 
acestui complex şi mi-am exprimat dorinţa ca toate achiziţiile de terenuri pe care le 
face primăria Craiovei, să se facă din timp, gândit pentru anumite proiecte, încât să 
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fie suficient timp încât să se facă  expropriere şi am dat exemplu de astfel de situaţii 
chiar, să zicem, cu caracter de urgenţă, ştim cu toţii pasajul subteran care ar trebui şi 
dânsul să ştie că un litigiu de teren a fost rezolvat prin expropriere. Deci este posibil. 
Nu mă opun, dl. Badea, staţi liniştit, construcţiei, ba din contră, chiar sprijin în limita 
puterilor mele această investiţie, dar fiţi foarte atent la ceea ce afirm eu şi nu-mi 
răstălmăciţi afirmaţiile. 
 Dl. Badea: 
 Îmi pare rău că dvs. aţi perceput ceea ce eu am spus ca o calomnie ordinară.  
Nu a fost în intenţia mea să vă agresez în vreun fel sau altul. Nu. Doar v-am întrebat 
şi am dorit să am chiar răspuns de la dvs. Eu vă mulţumesc pentru răspunsul pe care 
mi l-aţi dat însă nu a fost în intenţia mea să vă calomniez ordinar. 
 
 

53. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în 
str.Tufănele, nr.2, bl.317A. 

 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 obiectului contractului de concesiune nr.101/1996, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Andi Peters 
S.R.L., prin majorarea suprafeţei de teren concesionate, situată în municipiul 
Craiova, str.Tufănele, nr.2, bl.317A, de la 37,14 mp., la 37,50 mp. 

  Art.2. S.C. Andi Peters S.R.L. are următoarele obligaţii, în termen de 60 zile de la 
încheierea actului adiţional de modificare a contractului de concesiune: 
a) să plătească contravaloarea folosinţei terenului, în suprafaţă de 0,36 mp., la 
nivelul redevenţei calculată conform legislaţiei în vigoare, pe ultimii 3 ani; 
b) să intabuleze  în cartea funciară întreaga suprafaţă de teren de 37,5 mp., 
situată în municipiul Craiova, str.Tufănele, nr.2, bl.317A. 

  Art.3.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. Andi Peters S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 37,5 mp., situat în str.Tufănele, nr.2, bl.317A, identificat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.3 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.5.Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
către S.C. Andi Peters S.R.L. 

Art.6.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, să 
reprezinte Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
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Imobiliară Dolj pentru încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de 
publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 Art.7.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi  S.C. Andi Peters S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

54. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9. 

 D-na Secretar: 
 Aici avem o modificare în proiect şi în raport. Numărul cadastral este 216550.   
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă achiziţionarea terenului în suprafaţă de 184 mp., situat în 

municipiul Craiova, str. Aleea II Mierlei, nr.9, proprietate privată a numitului 
Ciuta Aurel, înscris cu nr. cadastral 216550 în cartea funciară nr. 216550 
UAT Craiova, identificat conform anexei  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, cu destinaţia de zonă pietonală în cadrul părculeţului din 
cartierul Rovine. 

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

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

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Economico – 
Fianaciară şi Ciuta Aurel 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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55. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor 
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 darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexele 
nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi 
nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al municipiului Craiova.  

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

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

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

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

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, după cum urmează: 
se anulează poziţiile de la 8-47 identificate în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.525/2013. 
se completează cu bunurile prevăzute în anexa 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. 
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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. 
  
 

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

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

  Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
α) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
β)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în 

anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
χ) se anulează poziţia cu privire la bunul prevăzut în anexa nr.3 care 

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

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

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

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

58. Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei 
din municipiul Craiova”. 

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

cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 4.215,199  mii lei                     

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 2.650,184  mii lei  
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  
      din care: 

Alimentare cu apă: Valoarea totală a investiţiei  - 648,501  mii lei   
                                 (inclusiv TVA) 

                                  din care construcţii+montaj (C+M)  - 512,994  mii lei  
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Canalizare menajeră: Valoarea totală a investiţie    - 1.602,657  mii lei   
                                    (inclusiv TVA) 

                                      din care construcţii+montaj (C+M)  - 1.065,453  mii lei  
  Canalizare pluvială: Valoarea totală a investiţie  - 1.964,041  mii lei  
                                     (inclusiv TVA) 
                                     din care construcţii+montaj (C+M)  - 1.071,737  mii lei  

 (1 euro=4,4250 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Schimbare sistem 
învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială Traian”. 

 Dl. Daşoveanu: 
 O să iau cuvântul pentru punctul acesta şi următorul deoarece temporar şi 
întâmplător sunt membru în consiliile de administraţie ale celor două şcoli implicate 
la aceste două puncte. Vreau să apreciez modul în care d-na director Mihaela Covaci 
a găsit soluţiile administrative, juridice şi financiare astfel încât aceste două probleme 
stringente pentru două şcoli de referinţă ale Craiovei, au fost  sau sunt în curs de 
rezolvare. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 

de investiţii „Schimbare sistem învelitoare la corp C1 Şcoala Gimnazială 
Traian” (Scenariul 1), având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 466,464  mii lei                     

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 412,746  mii lei  
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 30 zile  

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

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

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

60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare 
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sistem de încălzire pentru cămin, poartă+cabinet medical, pavilion 
administrativ şi sala de sport la Colegiul Naţional „Carol I”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare sistem de încălzire pentru cămin, poartă, cabinet 
medical, pavilion administrativ şi sala de sport la Colegiul Naţional „Carol 
I”, (Scenariul 2), având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 653,205  mii lei                     

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 227,421  mii lei  
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 2 luni  

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 
 Dl. Preşedinte: 
 Punctele de la nr. 63  la nr. 86 propun să le votăm în bloc. Cine este pentru 
această procedură? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Supun la vot punctele de la 63 la nr. 86. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
 
 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 1, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.2”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 1, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.2”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 486,748.67mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 444,061.36  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 2, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.4”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 2, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.4”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 469,781.99mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 427,522.24  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 3, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.6”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 3, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.6”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 473,977.75 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 431,420.80  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc 4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.8”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 4, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.8”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 537,105.95mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 490,856.48  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137C”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N6, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.137C”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 411,659.68mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO =4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 374,080.72 mii  lei (inclusiv TVA)                          
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  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N7, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137B”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N7, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.137B”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 382,681.17mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 347,581.92 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N8, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137A”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N8, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.137A”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei      - 624,783.75mii lei (inclusiv TVA)            
        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 569,017.40 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N9, situat pe Bvd Decebal, nr.104”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N9, situat pe 
Bvd Decebal nr.104”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 386,606.09 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 351,280.84 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N21, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.145”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
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energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N21, situat 
pe str.Calea Bucuresti nr.145”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 580,773.71 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 530,708.84 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N22, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.151”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N22, situat 
pe str.Calea Bucuresti nr.151”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 507,018.17 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 462,423.28 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N23, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.153”. 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N23, situat 
pe str.Calea Bucuresti nr.153”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 566,844 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,43539)                            
      din care (C+M)                 - 516,777.44 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N24, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.159”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N24, situat 
pe str.Calea Bucuresti nr.159”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 569,446.71 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 520,152.72 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate 
de voturi. 
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73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc N25, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.161”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc N25, situat 
pe str.Calea Bucuresti nr.161”, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 535,816.92 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 488,273.56 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S1, situat pe Bvd Decebal, nr.100”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S1, situat pe 
Bvd Decebal, nr.100”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1201,215.68 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 1101,456.04 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate 
de voturi. 
 
 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S2, situat pe Bvd Decebal, nr.98”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S2, situat pe 
Bvd Decebal, nr.98”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1142,996.80 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 1047,361.04 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova  bloc S3, situat pe Bvd Decebal, nr.96”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S3, situat pe 
Bvd Decebal, nr.96”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 1123,514.00 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 1029,258.28 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S4, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S4, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.14”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 544,177.22mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 496,419.12  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S5, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.12”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S5, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.12”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 508,501.88 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 463,245.40  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
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             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc S6, situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.10”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc S6, situat pe 
str.Grigore Plesoianu nr.10”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 547,331.82 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 499,341.80  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T6, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.137”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T6, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.137”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 906,296.39mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 827,817.80  mii  lei (inclusiv TVA)                          
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  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T10, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.147”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T10, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.147”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 973,095.49 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 890,240.64  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T13, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.157”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T13, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.157”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 850,387.50 mii lei (inclusiv TVA)            



sed ord. 31.10.2013                                                                                       68                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 777,453.96  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T14, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.163”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T14, situat pe 
str.Calea Bucuresti nr.163”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 659,694.84 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 600,405.52  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economică 
a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova bloc T15, situat pe str.Calea Bucuresti, nr.165”. 

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

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei 
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energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc T15, situat pe 
str.Calea Bucuresti, nr.165”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 813,347.18 mii lei (inclusiv TVA)            

        (1 EURO = 4,4353)                            
      din care (C+M)                 - 741,730.80  mii  lei (inclusiv TVA)                          
                                 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
       

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

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

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

85. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor utilizate în activitatea de 
apă şi de canalizare, propuse de 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.l. Se aprobă tarifele utilizate în activitatea de apă şi de canalizare, propuse de S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., 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 21 voturi 
pentru şi 1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

86. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.457/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin 
procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova. 

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

nr.457/2013, prin completare cu un nou articol, care va avea următorul 
conţinut: 

            „Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova”. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

87. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.440/2013 referitoare la aprobarea atribuirii prin 
procedura licitaţie publică a contractului de delegare pentru activitatea de 
ecarisaj din municipiul Craiova. 

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

nr.440/2013, prin completare cu un nou articol, care va avea următorul 
conţinut: 

            „Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru serviciul 
de ecarisaj”. 

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

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

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de 
deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 
la vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

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

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

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



sed ord. 31.10.2013                                                                                       71                                                                            FP 43-04, ver. 1 
 

89. Întrebări şi interpelări.  
 Dl. Ştefârţă: 
 De două mandate cer, dacă nu la fiecare şedinţă, la două şedinţe, ca primăria să 
intervină la repararea drumurilor din cart. Făcăi. Vreau să vă anunţ că lucrul ăsta s-a 
întâmplat. S-a făcut intervenţia, lucrurile sunt de departe mai bine decât erau înainte, 
morala este cine insistă reuşeşte.  Vă mulţumesc. 
 Dl. Cherciu: 
 Interpelarea mea de astăzi se referă la o problemă arzătoare, la ordinea zilei, şi 
anume legat de ce se întâmplă cu stadionul Ion Oblemenco şi cine anume are şi nu 
are acces pe el. Înainte de a intra în fondul problemei, ţin să fac câteva precizări, în 
opinia mea, foarte importante. În primul rând, vă asigur că nu m-am îmbrăcat 
niciodată în vreo campanie în tricoul Universităţii Craiova. Sunt consilierul care nu a 
fost de acord să târască consiliul local într-un proces care nu era al lui cu Federaţia 
Română de Fotbal.  Vă reamintesc că m-am opus la acel moment fără folos. Sunt 
consilierul care a votat împotriva achiziţiei unor terenuri din Balta Craioviţei. De ce 
spun toate acestea? Pentru a nu fi bănuit că sunt subiectiv în ceea ce voi afirma în 
continuare. Pe de altă parte, cu toţii în acest consiliu reprezentăm cetăţenii Craiovei. 
Parte din aceşti cetăţeni ai Craiovei ţin cu o echipă de fotbal, altă parte ţine cu o altă 
echipă de fotbal. Ori noi suntem obligaţi să acordăm un tratament egal şi 
nediscriminatoriu oricărei echipe care este afiliată legal la Federaţia Română de 
Fotbal. Aici nu este vorba de interesele unora sau altora, nu suntem noi parte într-un 
conflict care nici măcar nu este al nostru, este posibil să-şi plătească unii altora nişte 
poliţe.  Încă o dată, nici interesele nici rumorile unora care conduc vremelnic 
destinele acestui oraş, nu interesează pe cetăţeni. Avem două echipe şi, repet, mi se 
pare normal ca în condiţiile în care au aceleaşi drepturi, au aceleaşi obligaţii, să poată 
avea acces pe un teren care este proprietatea municipalităţii. Dacă mâine vor fi trei 
echipe, foarte bine.  Nu decide consiliul local care echipă are dreptul să joace în oraş. 
Dacă mă întrebaţi pe mine, vă spun, consider şi eu că în actualele condiţii economice, 
două echipe pentru Craiova este foarte mult, dar dacă va fi să rămână una singură, 
asta se va decide pe terenul de fotbal într-o competiţie sportivă şi  nu în consiliul 
local, sau, mai rău, cum s-a mai întâmplat, în locuri care nici măcar nu sunt foarte 
transparente. Vreau, pentru că mai mult ca sigur mi se va da această replică, să  
precizez că în comisia juridică în care s-a supus acum câteva luni proiectul de 
hotărâre de asociere cu Clubul CSU, am solicitat şi sper să fie consemnat în procesul-
verbal că nu mi se pare normal să creăm această exclusivitate  şi, la urma urmelor, 
este liber, este corect ca oricine, dacă îşi plăteşte anumite obligaţii să aibă şi 
drepturile de a utiliza acest stadion. Închei cu rugămintea către executiv să treacă 
peste eventuale conflicte poate, care au căpătat şi o notă personală şi să înţeleagă că 
este interesul tuturor craiovenilor să dăm şanse egale unor cluburi sportive, repet, în 
condiţii de egalitate atât de drepturi cât şi de responsabilităţi. Vă mulţumesc. 
 D-na Gheorghiţă: 
 O să am două interpelări foarte scurte privind sistematizarea circulaţiei în 
oraşul Craiova. La cererea cetăţenilor din str. Brestei la nr. 350-351 se află un 
magazin alimentar acolo, în zonă, iar strada se traversează haotic către acel magazin. 
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Eu zic că se impune înfiinţarea unei treceri de pietoni pentru a evita eventualele 
accidente nedorite în zona respectivă, strada Brestei fiind şi foarte circulată.  
 O altă interpelare pe care am făcut-o în scris luna trecută, probabil nu m-am 
făcut foarte bine înţeleasă, pentru că am primit un răspuns nu tocmai cel pe care l-am 
dorit eu şi vă vorbesc în calitate de şofer. Intersecţia din 1 Mai, str. Ionescu Nicolae 
Siseşti cu str. Dr. Constantin Argetoianu, are o oglindă pentru orientare. Acea 
oglindă dintotdeauna a fost orientată în aşa fel încât să ne putem asigura din partea 
dreaptă, acolo unde nu avem vizibilitate. Acum ea este orientată invers  adică spre 
partea stângă unde avem vizibilitate perfectă. Asta ne facem să ne ducem cu maşina 
până în axul drumului, să ne putem asigura. O schimbare de asigurare a oglinzii nu 
cred că necesită foarte mare efort din partea celor care i-au schimbat orientarea, nu 
ştiu din ce considerente. Vă mulţumesc. 
 Dl. Toader: 
 Am să mă adresez d-nei primar. Şi în această şedinţă s-a amintit de proiectul 
„Craiova – capitală culturală europeană” şi branduri locale care să sprijine acest 
proiect. Eu am să mă refer la Nicolae Titulescu. Iată că trece anul şi anul acesta nu s-
a organizat nimic în memoria, în numele lui Nicolae Titulescu. Este poate, cea mai 
reprezentativă personalitate a Craiovei, şi oricum, cine cunoaşte despre amploarea ei 
europeană, categoric, foarte importantă. Aş sugera să se gândească organizarea unui 
eveniment reprezentativ şi cu adevărat de amploare, care să fie bine mediatizat pentru 
Nicolae Titulescu. 
 O interpelare civică, m-au sesizat nişte cetăţeni, grădina cinematografului 
Patria, cine o administrează, epntru că acolo este un focar, sunt oameni ai străzii care 
intră acolo, fumează, consumă droguri sau fac focul. Este un pericol real, trebuie 
văzut cine administrează şi cum putem asigura siguranţa măcar şi a clădirii, a 
spaţiului, dar şi a vecinilor.   
 Dl. Daşoveanu: 
 Este o interpelare pe care vroiam să v-o adresez mai demult, am să v-o adresez 
acum. Deoarece în ultima perioadă aţi avut foarte multe întâlniri cu impact deosebit 
în ceea ce priveşte  viitorul Craiovei, personal aş dori să am o informaţie directă de la 
dvs. în cadrul consiliului despre ceea ce ne rezervaţi în viitor pentru că, de obiecei, 
informaţia din presă este cenzurată, ştiţi şi dvs.,  de anumite interese şi am prefera o 
informaţie directă, poate 5 minute la fiecare şedinţă în care să ne spuneţi şi nouă, 
pentru că, până la urmă, ceea ce faceţi bine este nu numai pentru membrii USL-ului, 
este şi pentru ceilalţi care sunt în opoziţie.   
 D-ra Predescu: 
 D-na primar, îmi cer scuze, o să intervin puţin ca o replică faţă de o intervenţie 
anterioară şi după aceea cu problemele pe care aveam să le ridic. În această şedinţă 
de foarte multe ori s-a pus în discuţie ceea ce au făcut unii în mandatele trecute. Eu 
sunt unul dintre cei care în mandatul trecut nu am votat atunci când ni s-a cerut să 
susţinem pe un finanţator, pentru că de fapt, pe el l-am susţinut şi s-a şi întâmplat  
ceea ce eu am spus. Banii pe care noi îi dăm vor fi folosiţi în integraşitate pentru 
plata datoriilor pe care societatea sa le avea. În loc să susţinem echipa de fotbal cu 
acei bani, s-au dus în integralitate în interes personal al unei persoane fizice. Cred că 
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de această dată,  o paranteză – în urmă cu foarte mulţi ani, când eram în şcoală, eram 
chiar un microbist şi nu lipseam niciodată la meciurile Universităţii Craiova  şi mă 
îmbrăcam în alb albastru. Nu sunt departe de forbal cu sufletul şi nu am fost 
niciodată. Cred că de această dată, implicarea municipalităţii alături de o echipă nouă 
care este bine văzută în mediul respectiv  atâta timp cât fostele mari nume care 
reprezintă şi azi în conştiinţa colectivă Craiova maxima, au venit către această 
echipă. Cred că nu greşim când avem o astfel de atitudine. Din punct de vedere 
economic, pe de altă parte, pe noi ne interesează să avem o relaţie corectă din punct 
de vedere al banilor care se întorc către municipalitate. În precedent nu s-a întors 
nimic către municipalitate. Sunt cheltuieli care se fac de către municipalitate, ori 
contează foarte mult seriozitatea şi corectitudinea asocierii. Până în prezent noua 
asociere nu a ridicat semne de întrebare  din acest punct de vedere. 
 Trecând la problemele pe care vroiam să le  ridic. S-au făcut afirmaţii din 
partea executivului în ultima vreme că se va deschide procedura de vânzare a 
terenurilor din municipiul Craiova. Vă rog să aveţi în vedere iar eu îmi ofer 
disponibilitatea de a lucra alături de dvs. la vânzarea terenurilor aferente imobilelor 
cumpărate de foştii chiriaşi în condiţiile Decretului lege 1995. De ce spun acest 
lucru? Sunt municipalităţi în ţară care au procedat de această manieră, inclusiv 
sectoare ale municipiului Bucureşti, şi municipii din Moldova, altele din Transilvania 
ceea ce a făcut ca la nivel naţional prin lege să existe  o reticenţă de a mai reglementa 
atâta timp cât alţii au găsit soluţia de a rezolva pe plan local.  Este o problemă la care 
vă rog să vă gândiţi, oamenii aşteaptă de foarte mult timp asupra acestei chestiuni.  
 Vă rog din suflet să vă mai gândiţi la o problemă pe care Administraţia 
Pieţelor şi Târgurilor a anunţat-o, şi anume de a închide Piaţa Chiriac. Este un spaţiu 
cu această destinaţie de tradiţie în municipiul Craiova, aproape istoric prin clădirile 
pe care le adăposteşte şi vă rog frumos să reflectaţi. Este dorinţa tuturor locuitorilor 
din zonă şi aşa în vârstă, care, săracii, nu se pot deplasa la alte pieţe  mult mai 
îndepărtate. De data aceasta am aflat ecoul acestor persoane.  
 Vă aduc la cunoştinţă o chestiune pe care eu ieri am ridicat-o în cadrul 
comisiei juridice şi cred că de la RAADPFL există înţelegere în acest sens. Sunt 
foarte multe locuri în cimitirele administrate de municipiul Craiova care sunt lăsate 
în părăsire, dar, cel puţin din 2004 ridicând această problemă nu s-a făcut nimic. Sper 
ca actuala conducere şi biroul care administrează cimitirele să deblocheze această 
sotuaţie pentru că există o mare aşteptare şi nu trebuie să folosim doar spaţiul nou 
pus la dispoziţie, ci şi acest spaţiu care este doar un focar de gunoaie în aceste 
incinte. Vă mulţumesc. 
 Dl. Badea: 
 Cu riscul de a fi considerat subiectiv, nu vreau să-i răspuns d-lui consilier 
Cherciu, ci vreau doar să le dau câteva informaţii craiovenilor vis a vis de această 
situaţie cu cele două echipe de fotbal. Nu trebuie să uităm că în anul 2011, Primăria 
municipiului Craiova a dorit să-i ofere d-lui Mititrelu un contract pe stadionul Ion 
Oblemenco însă dânsul fiind în scandal cu primarul de la vremea respectivă, a refuzat 
să vină la Craiova şi pentru anumite interese financiare pe care le-a obţinut de la 
Severin, a plecat acolo, lăsând Craiova fără una dintre emblemele ei. Mi s-a părut 
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incorect modul cum a procedat dânsul. Aduceţi-vă aminte, cei care aţi fost consilieri 
în mandatul trecut, şi chiar dvs. aţi fost consilier în mandatul trecut, că am încercat 
tot ce ne-a stat în putinţă  să-l facem pe investitotul de la echipa FC  să vină la 
Craiova, să joace pentru craioveni, pentru că aşa cum noi aveam nevoie de dânsul, şi 
dânsul avea nevoie de noi.  Ştiţi cum se spune: dragoste cu sila nu se poate că este 
viol.  Cam aşa a făcut dânsul cu noi. Acesta a fost motivul pentru care am dat drumul 
la o nouă echipă  acum cu care craiovenii să se identifice.  Pentru că ne-am simţit 
jigniţi, ne-am simţit uniliţi noi, craiovenii. Totodată dvs. spuneţi de şanse egale. Ştiţi 
foarte bine că din punct de vedere legal, ne este interzis să facem contracte, noi 
primăria, cu cei care nu şi-au plătiti redevenţele faţă de primărie. Ori patronul de la 
FC are mari datorii faţă de primăria din Craiova.  Ba mai mult, este şi în litigiu cu 
primăria din Craiova. Legea interzice clar acest tip de asociere cu asemenea societăţi. 
De aceea craiovenii trebuie să înţeleagă că această asociere pe care a făcut-o primăria 
din Craiova cu Clubul Sportiv Universitatea Craiova şi un investitor privat, a fost 
făcută doar din dorinţa de a da craiovenilor un motiv de bucurie că la sfârşit de 
săptămână au posibilitatea să meargă la un spectacol sportiv de calitate, să meargă să 
se destindă, să vadă un spectacol care să-i pregătească pentru următoarea săptămână, 
să-şi încarce bateriile cum se spune. Acesta este singurul considerent pentru care am 
dat drumul la acest proiect, nu pentru a aduce un prejudiciu cuiva, ci doar pentru a 
arăta că este posibil să faci sport în Craiova, fără ca el să fie sub monopolul, cum a 
fost până acum forbalul, al unei singure persoane şi al familiei lui. Craioveni, 
înţelegeţi că nimeni nu are nimic cu patronul de la FC Universitatea Craiova ci doar 
dorim să prezentăm şi o altă faţadă a fotbalului craiovean. De aceea avem toate 
emblemele fotbalului craiovean alături de acest proiect.  Pentru că el este susţinut de 
primărie, de consiliul judeţean, de universitate, de toţi cei care prezintă credibilitate 
şi această echipă nu este echipa unui singur om, este echipa comunităţii, nu uitaţi de 
acest lucru. 
 Dl. Pană: 
 O problemă foarte punctuală. S-a ridicat de vreo câteva ori problema 
semaforului la intersecţia bvd. Dacia cu 1 Decembrie, s-a primit şi răspuns că se va 
face. Am vrea să ştim şi noi când se face concret, pentru că este un mare pericol  în 
acea zonă. 
 A doua problemă referitoare la Craiova - capitală culturală europeană care ne 
interesează şi m-a interesat de fiecare dată. Am văzut manifestările organizate de 
primărie cu festivalul Haiducilor  şi felicit cu această ocazie, dar zic să nu uităm că 
tot în Craiova a învăţat Tudor Vladimirescu şi să ne amintim de el şi să-l integrăm în 
această problemă şi, de asemenea, susţin şi eu punctul de vedere al colegului meu 
referitor la Nicolae Titulescu, care a fost o personalitate marcantă, a fost una din 
personalităţile marcante nu numai ale României, ci chiar şi ale Europei la un moment 
dat. Sunt elemente, sunt brand-uri, sau trebuie să le facem brand-uri, să le aducem în 
amintirea tuturor, pentru ca într-adevăr, Craiova să fie capitală culturală în anul 2021 
şi sper să avem şi şanse. 
 A treia problemă referitoare la  sport. Eu iubesc sportul dintotdeauna, l-am şi 
practicat  şi dovadă că sunt prezent atât în  sala de sport cât şi pe stadion. Felicit toţi 
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componenţii lui SCM U Craiova şi mai ales pe cei de la volei şi de la baschet care au 
repurtat victorii  deosebite şi cred şi consider că trebuie să facem mai mult pentru 
sport. Având echipe care fac performanţă putem  să determinăm ca elevii din şcoli să 
practice sportul. Acest lucru l-am mai spus şi altă dată. Sportul trebuie să fie un 
fenomen de masă. Ne văităm că nu avem echipă naţională. Iată că nu este nicio 
problemă dacă la nivel de Craiova există  două echipe de fotbal. Important este ca 
sportul să se joace pe gazon, rezultatele să fie pe teren, faptul că sunt orgolii şi 
ambiţii, asta denotă cu totul altceva  şi asta vor judeca oamenii. Noi avem bucuria  
sau ar trebui să avem bucuria să ne mândrim cu rezultatele sportive. Sportul este un 
lucru care te face să devii mândru de teritoriul tău, te face să fii mândru că-l practici, 
te face să fii mai bun, mai înţelegător. Nu trebuie ca prin sport să învrăjbim oamenii, 
din contră,  menirea lui este aceea de a uni oamenii şi de a-i apropia. Vă mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Mulţumesc d-lui Ştefârţă. 
 D-lui Cherciu  cu stadionul Ion Oblemenco, aici aş avea de făcut câteva 
comentarii  şi în primul rând faptul că sunteţi într-o confuzie, nu m-am îmbrăcat 
niciodată în tricou în campanie, m-am îmbrăcat după campanie, ceea ce spune multe. 
 În ceea ce priveşte întrebarea pe care mi-aţi adresat-o, dacă nu v-aş cunoaşte, 
aş crede că mi-aţi aruncat o minge la fileu pentru că spuneţi dvs. că dacă îşi plăteşte 
obligaţiile financiare, să poată să joace, ceea ce sunt totalmente de acord cu dvs. Aş 
vrea să vă fac o informare  scurtă tuturor consilierilor care sunt interesaţi vis a vis de 
procesele pe care le are Adrian Mititelu cu municipalitatea ca să ştiţi să fiţi în 
cunoştinţă de cauză. Nu mai are un contract cu primăria din anul 2010, iar din anul 
2008 nu şi-a mai achitat nicio sumă de bani cu  titlu de redevenţă, taxă, impozit ori 
plata utilităţilor. La ora actuală, datoriile lui Adrian Mititelu către municipalitate sunt 
în jur de 500 mii euro. În anul 2011, deci înainte să devin eu primar, municipalitatea 
a cerut instanţei să dispună  evacuarea FC U Craiova din incinta stadionului pentru 
neplata acestor datorii. Din acel an, stadionul a fost abandonat. Noi l-am preluat în 
anul 2013, l-am găsit devastat, crescuseră copacii în tribune, erau devastate 
vestiarele, erau devastate toaletele, efectiv devenise un stadion nefuncţional, doar 
gazonul arăta bine, ca să vă spun şi  ce este până la urmă. Ca să împiedice această 
evacuare cerută de primărie în anul 2011, Adrian Mititelu a făcut un proces primăriei 
prin care cere 3 milioane de euro în condiţiile în care bugetul nostru de investiţii pe 
anul acesta a fost de 5 milioane de euro, pentru aşa zise modernizări pe care le-ar fi 
făcut la stadion. Aceste modernizări nu le-a făcut la niciun stadion pentru că dacă ar 
fi fost făcute modernizări, le-am fi găsit acolo când ne-am dus, ceea ce nu a fost 
cazul. În condiţiile în care avem aceste procese pe rol cu Adrian Mititelu, nu putem 
să semnăm un nou contract cu el pentru că ar fi ilegal. Din cauza asta nu se permite 
echipei lui Adrian Mititelu să  joace pe stadion. Eu vă mărturisesc sincer că m-am tot 
interesat de aceste procese, am tot întrebat, nimeni nu a ştiut, era o ceaţă totală pe la 
început, nu mi-au spus foarte exact cât este de gravă această chestiune şi, mai ales, 
care sunt pretenţiile lui financiare vis a vis de municipalitate, dar în momentul în care 
am aflat, am spus că nu mai semnăm niciun act cu Adrian Mititelu pentru că devine 
penal pentru mine şi pentru oricine semnează. Asta este problema. N-are nimeni 
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nimic cu echipa de fotbal. Eu am vrut să-l ajut pe Adrian Mititelu să facă echipă de 
fotbal, dar Adrian Mititelu mi-a spus foarte clar: dacă voi, municipalitatea nu-mi daţi 
bani, eu nu pot să duc în spate această echipă de fotbal. Ori noi nu dăm bani la fotbal 
pentru că s-au mai dat în anii precedenţi bani care, aşa cum spunea şi d-ra Bianca 
Predescu, au ajuns în buzunarele lui, n-au mai intrat în echipă. Aici este nenorocirea 
nu că are cineva ceva cu el. S-a făcut o echipă a municipalităţii. Faptul că gloriile 
Craiovei Maxima sunt alături de această echipă a municipalităţii spune foarte multe.  
Dacă acea echipă va avea odată un alt investitor nu va fi niciun fel de problemă să 
semnăm un contract ca să poată să joace şi ei pe stadionul Ion Oblemenco. Până 
atunci nu se poate pentru că nu avem voie din punct de vedere legal să semnăm vreun 
contract cu el. Acestea sunt faptele pe care vi le-am prezentat. Omul cere de la noi 3 
milioane de euro în condiţiile în care nu poate să prezinte niciun document 
justificativ, niciun fel de chitanţă, niciun fel de factură, de recepţie de lucrări că acolo 
ar fi avut loc  vreo modernizare. Cum poţi să vii şi să ceri de undeva de la 
municipalitate să-ţi dea nişte bani pentru ce?  În condiţiile în care el cu mâna lui a 
semnat un contract cu Antonie Solomon în care se angaja că dacă va face  
modernizări, le va face cu acordul proprietarului, adică al municipalităţii şi nu există 
acest acord şi că nu va avea nicio pretenţie la despăgubiri. Scrie negru pe alt în 
contract. Ar fi trebuit să câştigăm acest proces de la primul termen şi aţi văzut în ce 
situaţie ne-a pus justiţia craioveană. Să vii cu executor judecătoresc în proprietatea 
publică a statului. Nu s-a mai întâmplat nicăieri în lumea asta aşa ceva. Cam asta este 
chestiunea. Într-adevăr dvs. aveţi dreptate, v-aţi exprimat foarte bine, dacă îşi plăteşte 
obligaţiile să fie lăsat să joace . 
 Dl. Cherciu: 
 Mă  bucur că suntem de acord  asupra acestui punct de vedere. Înainte de a vă 
face chiar o propunere, mai am o precizare de făcut, anume cazul la care se referea d-
na coleg Predescu mie îmi este foarte proaspăt în memorie, deci acea şedinţă în care 
s-a supus la vot un transfer al unei sume din bugetul consiliului local către acea 
echipă şi fac parte dintre cei care s-au opus la momentul respectiv. Nu am fost de 
acord. Aş înclina, dar aici n-aş vrea să vorbesc cu păcat, să spun că am fost chiar 
singurul care s-a opus. Nu ştiu ce a făcut d-ra Predescu, dar încă o dată, putem 
verifica. Eu m-am opus, Pe de altă parte, să ştiţi, şi ce spune dl. Badea este foarte 
aproape de realitate, dar eu n-aş vrea să repetăm aceleaşi greşeli. Credeţi-mă că 
soarta acestui club s-a purtat din păcate şi în mandatul trecut şi mi-e teamă că se va 
perpetua şi în mandatul actual fără să existe un dialog real între consiliul local şi 
investitorii sau proprietarii acestui club. În mandatul trecut tot dialogul se purta prin 
presă între două persoane foarte orgolioase. Eu la momentul respectiv, am propus 
înfiinţarea unei comisii din rândul consilierilor în care să încercăm să purtăm un 
astfel de  dialog, lucru, pe care repet, mi-aş fi dorit să se întâmple şi în acest mandat, 
şi aici dl. coleg Badea să mă ierte, însă un reproş pe care i l-am făcut legat de 
înfiinţarea noului club, a fost şi acesta. Adică noi, consilierii, votăm, suntem pentru, 
dar aflăm toate datele din presă. Nu mi se pare normal, în clipa când avem buna 
intenţie cu care îl creditez pe dl. Badea, să luăm o astfel de iniţiativă, restul 
consilierilor habar să nu aibă ce se întâmplă.  Dacă nu se va trata, nu se va porni în 
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aceste negocieri, cu bună intenţie, aşezaţi în jurul aceleiaşi mese, executiv, un număr 
de consilieri şi reprezentanţii investitorilor, nu vom găsi niciodată o soluţie fezabilă 
şi va continua acest balamuc în presă. Asta ar fi rugămintea, să vă gândiţi dacă n-ar fi 
poate oportună o astfel de propunere, o comisie care să  încerce o discuţie şi găsirea 
unei soluţii. 
 D-na Primar: 
 Eu subscriu la acest lucru, până la urmă cred că este chiar de salutat. Bănuiesc 
că vreţi să faceţi parte din această comisie. Cine mai vrea să se înscrie nu avem 
absolut niciun fel de problemă. 
 D-ra Predescu: 
 Un scurt drept la replică. Mi s-a folosit numele. M-am abţinut atunci la vot şi 
am spus public. M-am abţinut pentru că sunt pentru fotbalul craiovean, dar nu am 
votat pentru, sperând că atâta timp  cât trezoreria a blocat toate conturile, banii pe 
care noi îi vărsăm se duc acolo. 
 Dl. Badea: 
 Vă rog să mă credeţi că este imposibil să ai o discuţie cu Mititelu. Chiar o să 
rog consiliul, o să-i propun d-nei primar să vă lase pe dvs. să faceţi o negociere cu dl. 
Mititelu. Dânsul este foarte dificil în a comunica, are impresia că totdeauna este 
deţinătorul adevărului absolut. Ştiţi ce s-a întâmplat cu cei 20 miliarde bani vechi pe 
care i-a dat primăria către Mititelu? S-au dus cei din primărie de la patrimoniu să-l 
întrebe pe dl. Mititelu cum a cheltuit banii respectivi şi ştiţi ce au păţit? I-a aruncat 
afară din club. N-a vrut să dea niciun fel de explicaţie pe banii pe care primăria i-a 
dat pentru a se descărca, până la urmă. Venea Curtea de Conturi. Vă rog să mă 
credeţi, este imposibil de discutat cu dumnealui. Dar dacă dvs. aveţi calităţi, şi eu 
sunt sigur că aveţi aceste calităţi, aş recomanda d-nei primar să începeţi dvs. această 
discuţie cu dânsul că noi am vrea să avem o singură echipă însă este imposibil de 
negociat sau de colaborat cu dl. Mititelu. 
 D-na Primar: 
 Str. Brestei trecere pentru pietoni, cred că şi-au notat colegii noştri. Oglinda pe 
stânga la fel. Mie mi-a venit în cap o glumă atunci că până acum a fost pe dreapta 
puterea, acum s-a mutat şi oglinda. Din greşeală sigur nu. 
 Dl. Toader – capitala culturală europeană şi personalitatea lui Titulescu avem 
în vedere. 
 În ceea ce priveşte cinema Patria – ei ţin de RADEF. Noi am făcut cerere ca să 
ni-l transfere municipalităţii pentru că acolo chiar ar fi putut fi refăcut cu investiţii 
minime, chiar dat în administrarea RAADPFL, chiar închiriat la cineva care să vrea 
să facă ceva cu el, important este să avem acest cinematograf pentru că se 
degradează. Noi am cerut toate cinematografele la RADEF, ca să ştiţi, din câte ştiu, 
prin hotărârea de guvern unul singur va rămâne  în patrimoniul RADEF-ului şi 
anume cinema Patria. Restul se transferă. Pază nu putem să punem că nu avem voie 
să punem, nefiind proprietatea noastră, nu putem să facem acest lucru, dar dacă sunt 
indivizi care s-au aşezat acolo şi deranjează, vă rog  foarte mult la telefonul 
cetăţeanului să încercăm să găsim o variantă.  
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 Dl. Daşoveanu – o informare – sunt de acord, chiar cred că ar fi utilă. De 
şedinţa viitoare o să fac o prezentare pe scurt, vis a vis de proiectele municipalităţii  
care au început, ori dacă sunt licitaţii, în ce stadiu se află, ca să ştiţi şi dvs. cu 
exactitate. Aşa este, aveţi dreptate. Trebuie să fiţi informaţi. 
 D-ra Predescu -  aşa este, banii daţi de municipalitate s-au dus în interesul 
persoanei fizice. Din cauza aceasta, nimeni din primărie nu mai vrea să semneze 
niciun document cu Mititelu şi eu am constatat acest lucru în momentul în care se 
punea problema achiziţiei pentru acel teren care era legal şi avem nevoie de acel 
teren pentru a face legătura între Râului şi Tineretului.  Adică odată şi odată tot va 
trebui să facem acea legătură, acel  inel. Dar nimeni din primărie, când aude de 
Mititelu, nu vrea să semneze nimic. Asta ca să ştiţi. Eu mi-am asumat spectacolul 
ăsta public, am tot luat palme în ultima perioadă, dar indiferent ce primar vine, vă 
spun că are aceeaşi problemă. Cu Mititelu nu semnează nimeni nimic. 
 Procedura de vânzare de terenuri, apreciem experienţa dvs. şi într-adevăr vrem 
să vindem orice teren este de sub clădire definitivă pentru că este clar că nu mai 
avem ce să facem cu el, să-l folosim vreodată.  
 Închiderea pieţei Chiriac. Nu este vorba de o închidere a pieţei Chiriac. Noi am 
primit foarte multe sesizări din partea cetăţenilor care sunt deranjaţi de faptul că 
acolo este un du-te - vino continuu. Fiind între blocuri, fiind o zonă care nu se 
pretează neapărat la destinaţia de piaţă  sau nu la una de en gors, ne-am gândit să 
mutăm toţi en-grosiştii în Chiriac unde spaţiul este generos şi aici să facem o piaţă 
mai mică pentru cartier care să fie şi modernizată anul viitor, adică să fie condiţii 
civilizate. Asta este ideea, eventual şi cu nişte toalete moderne, pentru că avem nu vă 
închipuiţi câte sesizări de la cetăţenii din zonă. 
 Locurile în cimitire, vă rog să discutaţi această chestiune direct cu directorul 
de la RAADPFL ca să-i spuneţi concret la ce vă referiţi şi eu sunt convinsă că o să vă 
sprijine în demersurile dvs.  
 Dl. Pană - semaforul pe dvs. Dacia intersecţie cu Decebal şi 1 Decembrie, s-a 
aprobat. Important este că a trecut de comisia de sistematizare şi acum RAADPFL-ul 
trebuie să-l monteze. 
 Capitala culturală – Tudor Vladimirescu, Nicolae Titulescu, acelaşi răspuns pe 
care l-am avut pentru dl. Toader. Pentru echipele de spot – într-adevăr faptul că au 
rezultate aduce lumea la sală, asta înseamnă că vindem şi mai multe bilete. Oricum, 
anul acesta cât au cerut cam atât le-am dat ca să poată să-şi desfăşoare activitatea în 
bune condiţii.  Vă mulţumesc.   
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          Dl. Preşedinte:          
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 31.10.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 
Beţiu Traian Alexandru Corneliu                    Nicoleta Miulescu 
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                     Tudosie Ramona 
 


