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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Dindirică, dl. 
Ştefârţă, dl. Vasile.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
      Supun aprobării dvs.  procesele verbale ale şedinţelor: ordinară din 31.01.2013 
extraordinare din 14.02.2013, când au fost adoptate 41 hotărâri. #8 dintre acestea au 
controlul de legalitate exercitat de Instituţia Prefectului, a fost comunicat, toate fiind  
temeinice şi legale. La 3 hotărâri din şedinţa extraordinară nu am primit încă 
controlul. Supun aprobării dvs. procesele-verbale şi controlul de legalitate. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-rei consilier Predescu Bianca pentru a prelua conducerea şedinţei 
de astăzi. 
     D-ra  Preşedintă: 
    Prin dispoziţia nr. 1617/20.02.2013, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.02.2013, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, 
în anul 2012. 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2012. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. 
Daşoveanu Dan. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013 
referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
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proiectului "Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa 
parohială în centru social". 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
proiectului "Centru social multifuncţional Best-Life pentru copii dezavantajaţi 
social". 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
proiectului „Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, 
modernizare, mansardare pod existent şi dotare”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Parohiei Sf. Nicolae-Dorobănţia, la costurile eligibile 
aferente proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu 
hramul «Sf.Nicolae»-Dorobănţia”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional de modificare a 
contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, 
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, a operatorului regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., prin cedarea de părţi sociale către  comuna Vârvoru de Jos şi 
comuna Işalniţa. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, înfiinţarea 
operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, atribuirea directă a 
contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
către operatorul regional S.C. Salubriate Craiova S.R.L. şi aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare. 

13. 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 martie 
2013. 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2013, a nivelului contribuţiei 
Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie 
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a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, 
respectiv instituţionalizare sau dare în plasament. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social,  
pe anul 2013. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Amenajare de parcuri şi 
grădini în municipiul Craiova – Parcul “Nicolae Romanescu”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
consolidare zid sprijin, latura de vest, strada Gheorghe Bibescu şi latura de 
nord care se învecinează cu strada Mihai Viteazu”.   

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire 
Piaţa 1 Mai”. 

19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Amenajare 
parcare partea de N-V a Pieţei Centrale”. 

20. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a unor suprafeţe de teren în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Modernizare str.Potelu, zonă cuprinsă între str.Caracal şi locuinţele ANL.” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Hanul Roşu, nr.53. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului „Staţie îngropată Făcăi”, în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi valorificării. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2013. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, 
bl.8, cam.9, respectiv str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Părului, nr.19. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru 
tineri, destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-
bd.Tineretului, din bloc „B1”, în bloc „T1”. 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi 
întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a 
circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor şi a marcajelor în municipiul 
Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreţinere 
şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 
amestec optimal, în municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu 
S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti. 

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

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaje. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii. 

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, 
nr.85/1996 şi nr.86/1996 încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Vladbriana S.R.L., ce au ca obiect terenurile aferente spaţiilor 
comerciale situate la parterul blocului 21A, sc.2, B-dul Carol I. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.305/2009, în sensul schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD 
S.R.L., cu S.C. GIVPAM S.R.L. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de asociere nr.3/1997 şi 
nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
„NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L. 

38. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavaturi. 

39. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri ce aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova, pentru o perioadă de 3 ani. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
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42. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.  

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.122/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.100/2008 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2013 
referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi 
înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova. 

47. Întrebări şi interpelări. 
 

 Peste ordinea de zi: 
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru apa potabilă 
produsă şi transportată, respectiv livrată în alt sistem, în vederea redistribuirii pentru 
întreaga arie de delegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare                                                                                                  
 
 
 Aşa cum am procedat până în prezent, întrucât în comisiile de specialitate au 
fost dezbătute toate proiectele de hotărâri care fac obiectul ordinei de zi astfel cum a 
fost publicată şi supusă dezbaterii comisiilor de specialitate, vă propun aprobarea în 
bloc a celor 47 de puncte de pe ordinea de zi, dintre care ultimul priveşte întrebări şi 
interpelări. dacă sunteţi de acord  cu această modalitate procedurală. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu cu cele 47 puncte de pe ordinea de zi 
astfel cum ele au fost publicate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
      Ne-a fost prezentat peste ordinea de zi un singur proiect privind aprobarea 
tarifului unic pentru apa potabilă produsă şi transportată respectiv livrată în alt 
sistem, în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de delegare a serviciului public 
de alimentare cu apă şi canalizare. Acest proiect de pe ordinea de zi a făcut obiectul 
dezbaterilor comisiilor de specialitate, după ştiinţa mea începând cu ziua de marţi, 
adică şi comisia juridică l-a dezbătut cu atât mai mult comisiile care s-au întrunit în 
ziua de miercuri. Cine este pentru a fi trecut peste ordinbea de zi acest proiect de 
hotărâre? Votat cu unanimitate de voturi.  
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    În urma supunerii la vot , ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, 
în anul 2012. 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2012. 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. 
Daşoveanu Dan. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013 
referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
proiectului "Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare destinaţie din casa 
parohială în centru social". 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
proiectului "Centru social multifuncţional Best-Life pentru copii dezavantajaţi 
social". 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile aferente 
proiectului „ Centru social pentru persoane vârstnice „Renaşterea”: reabilitare, 
modernizare, mansardare pod existent şi dotare ”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2013, a 
contribuţiei proprii a Parohiei Sf. Nicolae-Dorobănţia, la costurile eligibile 
aferente proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare turistică biserica cu 
hramul « Sf.Nicolae »-Dorobănţia ”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional de modificare a 
contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare, 
încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, de către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, a operatorului regional S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., prin cedarea de părţi sociale către  comuna Vârvoru de Jos şi 
comuna Işalniţa. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, înfiinţarea 
operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul 
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, atribuirea directă a 
contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
către operatorul regional S.C. Salubriate Craiova S.R.L. şi aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare. 

13. 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 martie 
2013. 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2013, a nivelului contribuţiei 
Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie 
a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, 
respectiv instituţionalizare sau dare în plasament. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social,  
pe anul 2013. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Amenajare de parcuri şi 
grădini în municipiul Craiova – Parcul “Nicolae Romanescu”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 
consolidare zid sprijin, latura de vest, strada Gheorghe Bibescu şi latura de 
nord care se învecinează cu strada Mihai Viteazu”.   

18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire 
Piaţa 1 Mai”. 

19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Amenajare 
parcare partea de N-V a Pieţei Centrale”. 

20. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a unor suprafeţe de teren în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Modernizare str.Potelu, zonă cuprinsă între str.Caracal şi locuinţele ANL.” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Hanul Roşu, nr.53. 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului „Staţie îngropată Făcăi”, în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi valorificării. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 2013. 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, 
bl.8, cam.9, respectiv str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, construite prin programe de investiţii la nivel naţional 
iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Părului, nr.19. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii blocului de locuinţe pentru 
tineri, destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-
bd.Tineretului, din bloc „B1”, în bloc „T1”. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de realizare şi 
întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a 
circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor şi a marcajelor în municipiul 
Craiova. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreţinere 
şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi 
amestec optimal, în municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, încheiat cu 
S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti. 

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

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al 
municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaje. 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având 
ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii. 

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, 
nr.85/1996 şi nr.86/1996 încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. Vladbriana S.R.L., ce au ca obiect terenurile aferente spaţiilor 
comerciale situate la parterul blocului 21A, sc.2, B-dul Carol I. 
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36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.305/2009, în sensul schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD 
S.R.L., cu S.C. GIVPAM S.R.L. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de asociere nr.3/1997 şi 
nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
„NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L. 

38. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de legume şi zarzavaturi. 

39. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri ce aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova, pentru o perioadă de 3 ani. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.122/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.100/2008 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2013 
referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare, întreţinere şi 
înfrumuseţare zone verzi din Municipiul Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru apa potabilă produsă 
şi transportată, respectiv livrată în alt sistem, în vederea redistribuirii pentru 
întreaga arie de delegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare                                          

48. Întrebări şi interpelări. 
  
  

 
1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului 

Craiova, în anul 2012. 
 Dl. Pană: 
     Eu am discutat şi ieri în şedinţă. Apreciez munca depusă de către Poliţia Locală, 
apreciez eforturile făcute de către Poliţia Locală şi prin aceasta se vede şi o mai bună 
desfăşurare a activităţii în municipiul Craiova. Însă aş vrea, pentru că am studiat 
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raportul, este foarte bine întocmit,  mai ales bilanţul se referă la date şi cifre, însă aş 
vrea să fac referire La Legea 153/2010 care spune la art. 1 alin. 2 şi anume la 
principii, faptul că sunt mai multe principii printre care este şi încrederea.  Eu aş vrea 
ca în viitor, sau peste un an de zile, în viitoarea perioadă, încrederea populaţiei în 
Poliţia Locală să crească. Asta nu se va face decât prin măsuri adecvate întreprinse 
de către Poliţia Locală. Aici se referă bineînţeles, la activităţile pe care trebuie să le 
desfăşoare şi anume la structura de ordine publică şi la ordinea publică în general 
unde trebuie să fie mai mult simţită prezenţa dânşilor, la serviciul de circulaţie şi aici 
mă refer la fluidizarea traficului în mun. Craiova. Haideţi să fim sinceri să vă spunem 
că dimineaţa la anumite ore, mai ales în jurul orei 8, şi după amiaza, sunt anumite 
puncte în care circulaţia este ştrangulată, iar Poliţia Locală trebuie să participe mai 
mult la fluidizarea circulaţiei, şi nu numai la fluidizarea, dar şi să vină cu propuneri 
către noi privind măsuri ce trebuie întreprinse pentru fluidizarea circulaţiei. 
Bineînţeles că mai sunt probleme privitoare la activitatea desfăşurară în zona 
unităţilor de învăţământ şi aici, într-adevăr, pentru noi sunt 10 unităţi de învăţământ 
care ne aparţin, dar îmrepună cu ceilalţi factori, Jandarmeria şi  Poliţia Română să 
întreprindă măsuri de aşa natură încât să  evităm aspecte care au apărut în alte 
localităţi.   Apreciez muznca dânşilor dar doresc să se ţină cont de principiile care 
sunt stabilite în Legea 153/2010 alin. 2 art. 1. Vă mulţumesc.  
     D-ra Preşedintă: 
     Aş vrea şi eu un scurt comentariu, dacă îmi permiteţi să fac. Personal am constatat 
o îmbunătăţire a activităţii în ultimul an, al Poliţiei Locale cel puţin. Este adevărat că 
sunt multe şantiere deschise mai ales în centrul municipiului Craiova,  care 
îngreunează circulaţia pentru noi toţi. Ne dorim ca lucrările să se finalizeze cât mai 
devreme şi credem că şi componenta de circulaţie din Poliţia Locală va avea mai 
puţine probleme în aceste condiţii.   
     Acest punct de pe ordinea de zi nu comportă vot. Dezbaterile au fost realizate s-a 
luat act.  
 
 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 
2012. 

 D-ra Preşedintă: 
 Nici acest punct de pe ordinea de zi nu comportă vot. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al 
dlui. Daşoveanu Dan. 

 D-ra Preşedintă: 
 Vreau să vă anunţ că în ceea ce priveşte comisia de validare, ea s-a întrunit înainte 
de începerea şedinţei, am verificat dosarul d-lui Daşoveanu, am constatat că nu există 
nicio situaţie de incompatibilitate,  motiv pentru care comisia de validare propune 
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validarea mandatului d-lui Daşoveanu Dan care a fost ales pe listele Partidului 
Democrat Liberal. 
     Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Art.1. Se validează mandatul de consilier local al d-lui Daşoveanu Dan, următorul 

supleant  de pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal.  
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2012 referitoare la stabilirea 
comisiilor de specialitate şi 55/2012 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 
din municipiul Craiova. 

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

     Votat cu unanimitate de voturi.  
     Îl invităm pe dl. consilier Dan Daşoveanu să depună jurământul cu mâna pe 

Biblie şi Constituţie. 
     Dl. Daşoveanu: 
 Subsemnatul DAŞOVEANU DAN consilier  în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, judeţul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. 1 din 
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publicã localã, depun în faţa 
consiliului local, următorul jurământ: “Jur sã respect Constituţia şi legile ţãrii şi sã 
fac, cu bunã-credinţã, tot ceea ce stã în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor municipiului Craiova. Aşa sã-mi ajute Dumnezeu!“. 
     D-ra Preşedintă: 
     Îi urăm "Bun venit!" d-lui Daşoveanu în rândurile noastre şi, dacă îmi permiteţi, 
împrumutând o expresie care cred că i-ar fi proprie altui coleg al nostru, îi urăm să 
aibă o activitate fructuoasă şi din teren nu numai din tribună ca până acum. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru 
anul 2013. 

      D-ra Preşedintă: 
      În primul rând aş vrea să ştiu dacă în raport de propunerile făcute la comisia 
juridică, a fost completat raportul acestui proiect de hotărâre, cu arătarea expresă că 
suntem în prezenţa unei modificări în minus, adică a diminuării taxelor care fac 
obiectul proiectului de hotărâre şi nicidecum a majorării acestora. 
     D-na Secretar: 
     S-au făcut toate modificările propuse la comisia juridică şi au fost însuşite.  
     Dl. Pană: 
     Eu apreciez această intervenţie a majorităţii consilierilor în sensul de a scădea 
taxele şi impozitele, este o măsură binevenită mai ales că noi am mai avut asemenea 
propuneri încă de când au fost dezbaterile respective. Încă o dată, apreciez acest 
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lucru, dar după părerea mea ar trebui să mergem până la capăt şi eu propun spre 
aprobare consiliului, încă două amendamente şi anume:  la art. 26 este vorba despre 
taxe pentru ocuparea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat cu tonete 
stradale. Aici sunt aşa prevăzute: la zona 0 nivelul de taxă este 7, eu propun 3,  la 
zona 1 este 5, eu propun  2, la zonele 2 şi 3 este 4, eu propun 1. Este amendamentul 
meu la art. 26. Dacă pot să propun şi pentru art. 27, alin. 1 sau îl votăm pe acesta, 
deci taxa pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului public 
având ca scop amplasarea de tonete, măsuţe pentru carte şi presă, în proiect este 
pentru zona 0 nivel de taxă 3, eu propun 1,5, pentru zona 1 - 2, eu propun 1, şi zonele 
2 şi 3, este 1, iar eu propun 0,5. Ar fi o întregire a ceea ce dvs. aţi făcut până acum şi 
anume un lucru foarte bun. 
     D-na Secretar: 
     Dacă îmi permiteţi, am precizat d-lui consilier care a fost motivaţia pentru care nu 
am mai venit cu alte modificări, doamna primar a făcut o diminuare în condiţiile în 
care noi prin aplicarea ordonanţei, am avut în vedere menţinerea nivelului 
impozitelor şi taxelor  locale acordate pentru 2012. Ca atare, diminuarea am avut-o 
în vedere exact acolo unde creşterea s-a dus peste nivelul pe care l-a avut în vedere şi 
indexarea şi majorarea pe care noi am zis că nu o facem în acest an. Acest nivel 
pentru cele ocazionale, este de trei ani acelaşi, deci nu s-a modificat, nu are afectată 
nicio creştere, ca atare ele sunt ocazionale. Uneori sunt fracţiuni de lună, 10 zile, trei 
zile şi ele nu au afectat cu nimic veniturile celor care le-au cerut. 
     D-ra Preşedintă: 
     Dat fiind dispoziţiile legale, supunem mai întâi la vot amendamentul d-lui 
consilier Pană.  Cine este pentru? Votat cu 4 voturi pentru (Pană, Cilibiu,  Cherciu, 
Daşoveanu) şi 20 voturi împotrivă. S-a respins amendamentul. 
      Vă supun la vot proiectul astfel cum a fost formulat şi susţinut şi astăzi în şedinţă 
publică de către executiv. Cine este pentru? 
Art.1 Se aprobă modificarea articolelor  24, 25, 26, 27 ale Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, şi vor avea următorul conţinut: 
         „Art.24. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi 

privat cu terase sezoniere, parcuri de distracţii şi activităţi de agrement în 
care se desfăşoară activităţi comerciale, diferenţiată pe zone de atractie 
comercială, se stabileste astfel: 

 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,50 
Zona 1 0,40 
Zonele 2 şi 3 0,30 
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             „Art.25. Taxa pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi 
privat  cu construcţii provizorii şi rulote, diferenţiată pe zone de atracţie 
comercială,  se stabileste astfel: 
a) Pentru activităţi de producţie şi prestări servicii: 

 Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,25 
Zona 1 0,20 
Zonele 2 şi 3 0,10 
b) Pentru activităţi comerciale: 

  

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 0,40 
Zona 1 0,35 
Zonele 2 şi 3 0,30 

 
            „Art.26. Taxă pentru ocuparea terenurilor, aparţinând domeniului public şi 

privat, cu tonete stradale, măsuţe, etc, pentru vânzare, expunere, diferentiată 
pe zone de atractie comerciala, se stabileste astfel: 

 
 

Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013  
lei/mp/zi 

Zona 0 7 
Zona 1 5 
Zonele 2 şi 3 4 

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

 
            „Art.27. (1) Taxa pentru ocuparea temporara a terenurilor, apartinand 

domeniului public si privat, in scopul amplasarii de tonete/măsuţe pentru 
comercializarea de carte-presa şi prestari de servicii diferentiata pe zone de 
atractie comerciala, se stabileşte astfel: 
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Zona de atracţie comercială 
(conform anexei nr.8) 

Nivel taxă  pentru anul 2013 
lei/mp/zi 

Zona 0 3 
Zona 1 2 
Zonele 2 şi 3 1 

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

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă 
Socială, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–Financiară, Direcţia 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
Patrimoniu, Direcţia Elaborare si Implementare Proiecte, Direcţia Relaţii cu 
Publicul, S.C.Compania de Apa „Oltenia” SA, SC TERMO CRAIOVA SRL, 
Regia Autonomă de Transport Craiova, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, SC SALUBRITATE 
CRAIOVA SRL,  SC PIETE SI TARGURI SRL, Administraţia Finanţelor 
Publice Craiova şi Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 
2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile 
aferente proiectului "Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare 
destinaţie din casa parohială în centru social". 

     D-na Secretar: 
     De la punctele 5 până la 8 inclusiv unde erau contribuţiile noastre la 
Arhiepiscopia Craiovei, toate rapoartele au fost completate cu obiectul în sine, 
materializând şi finanţarea la care se face de către autoritatea locală a obiectivului. 
Deci sunt completate potrivit avizelor comisiilor de specialitate. La comisia juridică 
s-a învederat din nou această obligaţie, noi le-am completat în timp util.  
     D-na Primar: 
     Ştiu că a suscitat mult interes această hotărâre de consiliu. Eu aş vrea să mă refer 
la toate punctele de la nr. 5 la nr. 8. Noi avem o colaborare foarte bună cu Biserica 
Ortodoxă  în sensul că ne-au sprijinit de foarte multe ori atunci când am avut cazuri 
speciale foarte grave pe cheltuiala dumnealor. Aici este vorba de lucruri de care are 
nevoie până la urmă şi municipalitatea. E vorba de un centru social, este vorba de  
centrul pentru copiii dezavantajaţi social şi un centru pentru persoane vârstnice şi, de 
asemenea,  este vorba de consolidarea şi restaurarea unei biserici, Dorobănţia, care 
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este monument istoric, şi care a fost ctitorită între 1782 şi 1793, şi din aceste condiţii 
am tras concluzia că este foarte bine să susţinem noi cofinanţarea pentru aceste 
proiecte, suma nu este foarte mare, ne-o permitem, în schimb avantajele pe care le 
are municipalitatea sunt foarte mari.  
     Dl. Daşoveanu: 
     Am o singură întrebare pentru d-na primar, bănuiesc că aveţi un draft pentru 
bugetul care va fi pe 2013. Faptul că aprobăm înainte de buget şi anumite costuri, le 
aveţi în plan aceste costuri?   
     D-na Primar: 
     Le avem în vedere, 5 miliarde pentru ceea ce înseamnă partea de biserici şi am 
ajuns la concluzia că aceste 2 miliarde le vom extrage din acelea 5 şi nu vom afecta 
absolut deloc proiecţia bugetară. Este o sumă destul de mică dar deocamdată atâta îşi 
permite bugetul anul acesta.  
     Dl. Pană: 
     Eu apreciez această colaborare, nu sunt mulţi bani, cu atât mai mult cu cât ei sunt 
prevăzuţi în buget. Mie mi se par lucruri extraordinar de bune, şi mai ales contribuţia 
noastră este decât 2% în acest context în care sunt pe fonduri europene, iar 
reabilitarea pentru pensionari, pentru tineri care nu au un lăcaş, este un lucru 
extraordinar de bun şi trebuie  să încurajăm asemenea aspecte, iar eu chiar şi ieri în 
comisie am avut un cuvânt de apreciere pentru aceste puncte de la 5 la 8.  
     D-ra Preşedintă: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2013, cu suma de max.60 mii lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile 
eligibile aferente proiectului "Reabilitare, amenajare, etajare şi schimbare 
destinaţie din casa parohială, în centru social". 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţarii din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 
2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile 
aferente proiectulu "Centru social multifuncţional Best-Life pentru copii 
dezavantajaţi social". 

     D-ra Preşedintă: 
     Am înţeles că s-a precizat obiectul şi în această situaţie. Supun la vot proiectul de 
hotărâre. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, pe anul 2013, cu suma de max.59 mii lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile 
eligibile aferente proiectului " Centru social multifuncţional Best-Life pentru 
copii dezavantajaţi social ". 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 
2013, a contribuţiei proprii a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile eligibile 
aferente proiectului „Centru social pentru persoane vârstnice 
„Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent şi 
dotare”. 

     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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2013, cu suma de max.64 mii lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Arhiepiscopiei Craiovei, la costurile 
eligibile aferente proiectului „Centru social pentru persoane vârstnice 
„Renaşterea”: reabilitare, modernizare, mansardare pod existent şi dotare ”. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 
2013, a contribuţiei proprii a Parohiei Sf. Nicolae-Dorobănţia, la costurile 
eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare 
turistică biserica cu hramul «Sf.Nicolae»-Dorobănţia”. 

    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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, pe anul 2013, cu suma de max.96 mii lei, 
reprezentând contribuţia proprie a Parohiei Sf. Nicolae-Dorobănţia, la 
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costurile eligibile aferente proiectului „Consolidare, restaurare şi valorificare 
turistică biserica cu hramul « Sf.Nicolae »-Dorobănţia”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Parohia Sf. Nicolae-Dorobănţia 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 actului adiţional de modificare a 
contractului de delegare pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, şi S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă actul adiţional de modificare a contractului de delegare pentru 

unele activităţi ale serviciului de salubrizare, încheiat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Salubritate 
Craiova S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2012. 

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

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

10. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, de către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, a operatorului regional S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., prin cedarea de părţi sociale către  comuna 
Vârvoru de Jos şi comuna Işalniţa. 

     D-ra Preşedintă: 
     La comisia juridică s-a făcut o propunere de modificare a articolului 1 privind 
operarea cedării părţilor sociale. Dacă a fost însuşită şi de executiv. 
     D-na Secretar: 
     A fost însuşită şi prin raportul de specialitate şi în proiect în sensul 
individualizării părţilor cedate de  către partea care cedează, respectiv Municipiul 
Craiova, prin consiliul local a către cinci părţi către comuna Vârvoru şi către comuna  
Işalniţa.  
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     D-ra Preşedintă: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă înfiinţarea, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Salubris Dolj”, a operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin 
cedarea, de către Consiliul Local al Municipiului Craiova, a 5(cinci) părţi 
sociale către  comuna Vârvoru de Jos şi a 5(cinci) părţi sociale către  comuna 
Işalniţa. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
cesiune a părţilor sociale. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj”, S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
Consiliul Local al Comunei  Vârvoru de Jos şi Consiliul Local al Comunei 
Işalniţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, 
Primarul Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a 
Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”, înfiinţarea operatorului regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

    D-ra Preşedintă: 
     La comisia juridică s-a făcut o propunere de modificare a articolului 2 în acelaşi 
sens. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului 

Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, înfiinţarea operatorului regional S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, 
să semneze modificarea actului constitutiv al operatorului regional 
S.C.Salubritate Craiova S.R.L., având în vedere cedarea, de către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, a 5(cinci) părţi sociale către comuna Işalniţa 
şi 5(cinci) părţi sociale către comuna Vârvorul de Jos. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj” şi S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, 
Primarul Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a 
Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
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Dolj”, atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi 
ale serviciului de salubrizare către operatorul regional S.C. Salubriate 
Craiova S.R.L. şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru 
unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă mandatarea dnei. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului 

Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”: 

a)  atribuirea directă a contractului de delegare pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare, către operatorul regional, S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., înfiinţat de către Asociaţie; 

b)  aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare. 

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

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

13. 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 martie 2013. 

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

mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali 
profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 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. 
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 - 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 februarie 
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.  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2013, a nivelului 
contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea 
activităţii de protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază 
de o măsură de ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în 
plasament. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se stabileşte, pentru anul 2013, nivelul contribuţiei Consiliului Local al 

Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a minorului aflat în 
dificultate pe raza municipiului Craiova, în procent de 25% din costurile 
aprobate de Consiliul Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr.13/2013, respectiv 
3880 lei/an/minor instituţionalizat şi 1712 lei/an/minor aflat în plasament.  

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de 
lucrări de interes local, pentru repartizarea persoanelor care beneficiază 
de ajutor social,  pe anul 2013. 
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      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea 

persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2013, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Regia Autonomă de Transport 
Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 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.  

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Amenajare de 
parcuri şi grădini în municipiul Craiova – Parcul “Nicolae Romanescu”. 

     Dl. Pană: 
     Eu am citit raportul şi sper să nu fie aşa şi am înţeles ieri din comisie că nu este 
aşa. Raportul spune că s-a dat curs reabilitării şi amenajării de parcuri şi grădini în 
municipiul Craiova, Parcul Nicolae Romanescu. ştim că au fost două, la concurs a 
fost şi Colegiul Naţional Carol I Craiova. Eu sper că şi acest proiect rămâne pe tapet 
pentru Primăria Craiova într-o viitoare etapă. Apreciez faptul că se amenajează şi 
mai ales în Parcul Romanescu este o lucrare extraordinară şi banii care sunt aici, eu 
am văzut despre ce este vorba, sunt aproape 93 milioane, contribuţia primăriei este 
decât 1,8 milioane, dar  am înţeles şi apreciez faptul că şi Grădina Botanică va intra 
pe un program din acesta de reamenajare şi este un lucru extraordinar, dar mai am o 
propunere la acest lucru, dacă în parcuri facem lucruri nemaipomenite, eu aş vrea ca 
şi în ceea ce priveşte amenajarea de luciuri de apă pentru Craiova, să fie un lucru 
iarăşi extraordinar şi acest lucru se poate pentru că dacă ne uităm, ceea ce se 
propunea cu ani în urmă şi nu mă feresc să o spun, înainte de 1989, era o salbă de 
lacuri de luciuri de apă de la lacul Tanchiştilor şi până la Lacul Craioviţa. Aş vrea să 
reluăm această chestiune şi n-ar fi rău pentru că vine perioada 2014 - 20202 de 
proiecte europene şi trebuie să avem pregătite şi asemenea proiecte. Mulţumesc. 
     D-na Primar: 
     Aş vrea să nu încurcăm lucrurile. Parcul Nicolae Romanescu se va reface pe 
fonduri europene. Tot ceea ce priveşte partea de infrastructură, vor apărea construcţii 
noi după planurile lui Eduard Redont, vor apărea locuri de joacă mai mari, mai 
frumoase, Grădina Zoologică la fel, pe un alt proiect european va fi reconstruită, iar 
în ceea ce priveşte Colegiul Naţional Carol I  şi Teatrul Liric, acestea vor intra în 
consolidare, dar cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării. Deja am transmis toată 
documentaţia necesară, aşteptăm aprobarea. 
     D-ra Preşedintă: 
     La acest proiect de hotărâre eu am avut o intervenţie la comisie şi aş vrea să o 
susţin şi  în plen şi rugămintea dacă se poate admite această chestiune. O dată este o 
problemă foarte simplă care se poate corecta. În actele care însoţtesc proiectul am 
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observat că în ceea ce priveşte regia noastră RAADPFL, uneori este scris cu un 
singur A, alteori este scris cu 3 de A, şi nu are decât 2 de A. Se poate corecta foarte 
uşor. Problema de fond este următoarea: în analiza pe care a făcut-o o societate de 
specialitate în domeniul arhitecturii din Bucureşti,  au fost avute în vedere foarte 
multe lucruri. Ne-am lămurit că acest proiect priveşte gardul împrejmuitor al parcului 
în totalitate, chiar dacă din proiect nu rezulta atât de clar, dar din planşele care 
însoţesc documentarea, se observă explicit acest lucru. Dar nici din planşe nu rezultă 
împrejurarea că ar fi reabilitate şi acele statui care au fost create odată cu parcul şi 
amplasate între Casa George Bibescu şi pavilionul fanfarei, ştiut fiind faptul că  în 
timp aceste statuete de marmură de Carara, unele au rămas fără mână, altele fără cap. 
Este o lucrare pretenţioasă, grea şi pentru că tot este o lucrare deosebită, inclusiv de 
artă care se realizează prin aceste fonduri europene, cel puţin persoanelor care au 
venit ca şi personal tehnic din partea executivului, le-am rugat să discute cu 
executanţii acestui proiect să cuprindă şi aceste lucrări în costurile deja avute în 
vedere pentru proiect, ele nefiind deosebit de mari. D-na Primar, dacă vă puteţi 
exprima un punct de vedere. 
     D-na Primar: 
     Eu ştiu că snt prevăzute, după cum nu se specifică foarte clar de băncuţe, de 
exemplu, că se refac, dar şi acelea vor fi noi. 
     D-ra Preşedintă: 
     Este o lucrare care s-a realizat şi din vremea altui primar care în prezent nu mai 
este în viaţă, dl. Bucurea, a fost amplasat bustul lui Nicolae Romanescu la intrarea în 
parc, ştim că şi el a fost furat în timp, dacă s-ar putea în aceste împrejurări să fie 
refăcut şi acest bust.  
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Amenajarea de parcuri şi grădini în 

municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, cu valoarea totală de 
93.276.230,16 lei, pentru solicitarea unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de 
intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul 
Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, având următorii indicatori tehnico-
economici: 

c) Valoarea totala a investiţiei                    93.140.760 lei (21.231.083 euro) 
(inclusiv TVA)                                                  (inclusiv TVA) 

din care 
d) Valoarea construcţii + montaj (C+M)     55.447.304 lei (12.639.003 euro) 

(inclusiv TVA)                                             (inclusiv TVA) 
• Durata de realizare a investiţiei:12 luni de la începerea lucrărilor 

 
(1 Euro=4,3870 lei) 

            prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul Consiliul Local al Municipiului Craiova a         
sumei de 1.865.524,61 lei (425.239,25 euro, 1 euro=4,3870 lei), reprezentând 
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în procent de 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

 Art.4. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) aferente 
proiectului care pot să apară în timpul implementării, precum şi resursele 
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

 Art.5.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.  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a 
Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de vest, strada 
Gheorghe Bibescu şi latura de nord care se învecinează cu strada Mihai 
Viteazu”.   

     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  Expertiza Tehnică şi Documentaţia de Avizare Lucrări Intervenţie 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi consolidare zid sprijin, latura de 
vest, strada Gheorghe Bibescu şi latura de nord care se învecinează cu strada 
Mihai Viteazu”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)     - 1.308,695  mii lei 

      valoare deviz general(inclusiv TVA)                            
      din care construcţii+montaj (C+M)      - 950,064  mii lei  
  2. Durata de realizare a investiţiei                           - 5 luni  
  3. Capacităţi:Lungime gard                                         - 239,15 m 

             prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac 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.  
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18. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect 
“Reconstruire Piaţa 1 Mai”. 

    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, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui 

Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Reconstruire Piaţa 1 Mai”. 
Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.4/2012 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Modernizare Piaţa 1 Mai”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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.  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea, de către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., a unui Studiu de Fezabilitate  având ca obiect 
“Amenajare parcare partea de N-V a Pieţei Centrale”. 

  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, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui 

Studiu de Fezabilitate  având ca obiect “Amenajare parcare partea de N-V a 
Pieţei Centrale”. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.5/2012 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Modernizare Piaţa Centrală – Zona de Nord Vest”. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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.  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova a unor suprafeţe de teren în vederea realizării obiectivului de 
investiţii „Modernizare str.Potelu, zonă cuprinsă între str.Caracal şi 
locuinţele ANL.” 
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  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a următoarelor 
terenuri: 

- terenul în suprafaţă de 5710 mp. (din măsurători), cu număr cadastral 
213083, înscris în Cartea Funciară nr.213083 UAT Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str. Potelu, nr.188, Cazarma 3264, incinta 4 (fost T27 
De357, PD358, P359, P359/1), prevăzut în Hotărârea Guvernului 
nr.1705/2006, Anexa nr.4 la nr.M.F. 103878, cu denumirea „imobil 3264 
Craiova”, identificat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
- terenul în suprafaţă de 1022 mp. (din măsurători), cu număr cadastral 
211661, situat în municipiul Craiova, Aleea I Caracal, nr.152,prevăzut în 
Hotărârea Guvernului nr.1705/2006, Anexa nr.4 la nr.M.F.103860, cu 
denumirea „imobil 659 Craiova”, identificat în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, 
în vederea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare str. Potelu, zona 
cuprinsă între str. Caracal şi locuinţele ANL”.                                                                     

  Art.2. Predarea-primirea terenurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va 
face    prin protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la publicarea 
Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial, Partea I. 

  Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.96/28.02.2008 şi se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
al municipiului Craiova.  

Art.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 Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02517 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Hanul Roşu, nr.53. 

     Dl. Pană: 
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     Vreau să pun o întrebare. Ce s-a întâmplat cu diferenţa de teren  care există care 
spune că sunt 27,16 ha în acte, iar în măsurători 21,4760. Cine răspunde? Ne 
asumăm noi această responsabilitate pentru această diferenţă? 
     D-na Secretar: 
     Această diferenţă nu dispare, există în evidenţa noastră numai că ea nu a fost 
evidenţiată corect din măsurători. Nu dispare, nu o ia nimeni. Ea a fost pentru prima 
oară măsurată cu aparatură de specialitate de către Cadastru şi rămâne mai departe în 
evidenţa noastră dar trebuie înregistrată corect. Noi asta facem, o măsurăm şi o 
inventariem corect ca să putem dezmembra şi să facem mai departe documentaţiile 
pentru această zonă. 
     Dl. Pană: 
     D-na Secretar, dacă dvs. aţi fi proprietarul terenului, ce aţi face? 
     D-na Primar: 
     Vă asigur eu că pe mandatul meu nu mai dispare niciun teren din fondul public. 
Eu vreau să vă asigur că situaţia asta o am la propria casă. Înainte se măsura cu 
sfoara, acum se măsoară cu aparate ultrasofisticate şi diferenţa este mare. Într-adevăr 
în acte este o suprafaţă mai mare, iar în realitate este o suprafaţă mai mică. Este mai 
mare în acte şi mai puţin în realitate. Asta este.  
     D-na Secretar: 
     Dl. consilier, vă rog să citiţi raportul. Nimeni nu spune că dispare, spune că se 
frace balanţa, deci evidenţa bunurilor din domeniul public. 
     Dl. Pană: 
     Atunci haideţi să urgentăm să facem cadastru la tot ce se întâmplă ca să ştim ce 
facem în continuare. 
     D-ra Preşedintă: 
     Aceste chestiuni ale diferenţelor dintre măsurătorile care se fac  în prezent şi cele 
din trecut le cunoaştem, fiecare în funcţie de activitatea pe care o desfăşurăm sau alte 
împrejurări. Nu este cazul unei constatări  pentru că oricum făcea parte din domeniul 
public şi era administrat de municipiul Craiova, ca atare cel care este prezumat a fi 
proprietarul nu poate el însuşi să ceară constatarea dreptului său. Cunoaştem că în 
mod curent în actele prezente  se fac aceste determinări cu privire la diferenţele care 
ar rezulta dintre măsurătorile din precedent şi cele actuale. Ca atare, nu este nicio 
problemă de legalitate cu privire la acest proiect.  
      Vă supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al 

municipiului Craiova situat în str. Hanul Roşu, nr.53 (fost Parcul Lunca 
Jiului) compus din teren intravilan, în suprafaţă de 27,16 ha din acte şi 
21,4760 ha din măsurători,  având număr cadastral 214489, înscris în Cartea 
Funciară  nr.214489, în doua loturi  după cum urmează: 

a) lotul nr.1 în suprafaţă de 166760 mp., identificat conform planului de 
situaţie  anexă la prezenta  hotărâre;  
b) lotul nr.2 în suprafaţă de 48000 mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul de 
dezmembrare al terenului identificat la art.1 lit.a din prezenta hotărâre şi să 
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reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, în vederea 
autentificării şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

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

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

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a bunului „Staţie îngropată Făcăi”, 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 mijlocului fix „Staţie îngropată Făcăi”, cu număr de inventar 
12002126 şi valoarea de 13.400,00 lei, concesionat către S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A, identificat la poziţia 2807 din Anexa nr.2 a Hotărârii 
Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea si completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

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, 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 bunurilor proprietate publică. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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.  
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, 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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, pe 
anul 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista pentru stabilirea ordinii de prioritate va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinte, precum şi la 
acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de 
contencios administrativ competente, potrivit legii. 

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

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

 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea 
închirierii, a unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în municipiul 
Craiova, cart.Valea Roşie, bl.8, cam.9, respectiv str.Potelu, nr.148, bl.R17, 
sc.1, ap.4. 

      D-ra Preşedintă: 
      Aş avea eu o singură rugăminte. Ştim că în toate cartierele au fost şi străzi. ESte 
numai cartier, nu este stradă aici.  
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 

administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil situat în municipiul Craiova, 
cart.Valea roşie, bl.8, camera 9. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului 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 
identificată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Logofătu Haralambie, a 
spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat municipiul Craiova, cart.Valea roşie, 
bl.8, camera 9. 
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Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Gîrcoveanu Claudiu 
Marian,   a spaţiului cu destinaţia de locuinţă socială, situat în municipiul 
Craiova, str.Potelu, nr.148, bl.R17, sc.1, ap.4. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre. 

Art.6. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.3 din prezenta hotărâre, va 
fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. 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.8. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, Logofătu Haralambie şi Gîrcoveanu Claudiu 
Marian vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 

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

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

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

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

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea 
închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi 



Ramona-sapl 6/-     sed ord. 28.02.2013                                                         30                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Părului, nr.19. 

  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, către Nedelcu Mariana, a unei 

locuinţe, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Părului, nr.19, identificată conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Nedelcu 
Mariana 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 modificarea denumirii blocului de locuinţe 
pentru tineri, destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, 
bd.Oltenia-bd.Tineretului, din bloc „B1”, în bloc „T1”. 

  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 denumirii blocului de locuinţe pentru tineri, destinat 

închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-bd.Tineretului, transmis 
din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a 
statului şi apoi în proprietatea privată a statului, din bloc „B1”, în bloc „T1”, 
precum şi a caracteristicilor tehnice ale acestuia, conform anexei nr.1 care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă preluarea din domeniul public al statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, după adoptarea Hotărârii de Guvern privind trecerea 
bunurilor din domeniul privat, în domeniul public al statului.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.184/2008 referitoare la trecerea din proprietatea publică  a 
municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocului de locuinţe 
pentru tineri B1, destinat închirierii, situat în cart.Craioviţa Nouă, bd.Oltenia-
bd.Tineretului. 

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 
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Art.5. 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.  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
realizare şi întreţinere în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de 
dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor şi a marcajelor în 
municipiul Craiova. 

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

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

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.20/2013. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova. 

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

    Art.1.Se aprobă tarifele pentru activitatea de „întreţinere şi reparare a străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal din 
Municipiul Craiova”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al    
Municipiului Craiova nr.253/2007. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului 
de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, 
încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractului de 

delegare a serviciului de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat 
public arhitectural, ornamental, stradal, al clădirilor de patrimoniu din 
municipiul Craiova, încheiat cu S.C. Luxten Lighting CO S.A. Bucureşti. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de delegare, în forma prevăzută în anexa care 
face parte integrantă prezenta hotărâre. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.235/2002 referitoare 
la aprobarea contractului de delegare a serviciului de reabilitare şi 
modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova. 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau 
privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii 
provizorii, cu destinaţia de garaje. 

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

terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, pe o perioadă de 3 
ani, respectiv până la data de 31.03.2016, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre se 
stabileşte conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.2/2013, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2012 şi nr.310/2012.  

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

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de 
închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

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

 Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, până la data de 31.03.2013, urmând în termen de 30 de zile 
calendaristice de la această data să fie desfiinţate pe cheltuiala 
utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 
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Art.2.  Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1, se stabileşte conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013 privind 
impozitele şi taxele locale, pe anul 2013. 

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

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

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

 
 

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

     Dl. Pană: 
     Aici am 2 probleme şi anume  am văzut că sunt două anexe: anexa 1 până la 
31.12. şi anexa 2 până la 30.04.2013. Sunt două termene. A doua problemă, după ce 
se fac aceste demolări, pieţele nu arată prea frumos, exemplu Brazda lui Novac, când 
mă duc să fac piaţa sâmbăta sau duminica nu prea este frumos când intru să văd ceea 
ce este acolo. 
     D-na Primar: 
     Vreau să vă spun că o să le facem peste tot pe unde am demolat, aşteptăm să vină 
primăvara să apară spaţiul verde în locul chioşcurilor din Craioviţa. la fel o să se 
refacă şi cu covor asfaltic toate zonele acestea. În ceea ce priveşte a doua întrebare 
întrebare a dvs. îl las pe dl. Resceanu să vă răspundă. 
     D-na Secretar: 
     Din câte ştiu, d-na primar, motivarea dumnealui a fost că pieţele pe care le 
propune până în aprilie, le are în vedere pentru amenajare. Sunt pieţele mici din 
Brazdă, Chiriac şi 1 Mai. Piaţa Centrală are prelungirea pe care am făcut-o pentru 
toate spaţiile din municipiul Craiova, însemnând până la sfârşitul anului dacă erau 
anuale, dar acestea au intrat sub regimul pe care îl avem la toate chioşcurile 
construcţii provizorii pentru că urmează a se reamenaja pieţele din cartiere, iar din 
acest motiv are termene diferenţiate.   
     D-ra Preşedintă: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?     
Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2013, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 30.04.2013, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în 
pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa  nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se împuterniceşte administratorul S.C. ”Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere 
prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 şi art.2 din 
prezenta hotărâre, va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.2/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 
2013. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune 
nr.84/1996, nr.85/1996 şi nr.86/1996 încheiate între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C. Vladbriana S.R.L., ce au ca obiect terenurile 
aferente spaţiilor comerciale situate la parterul blocului 21A, sc.2, B-dul 
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  modificarea contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 

nr.86/1996 având ca obiect terenurile aferente spaţiilor comerciale situate la 
parterul  blocului 21A,sc.2, b-dul Carol I, în sensul înlocuirii părţii 
contractante S.C. Vladbriana S.R.L., cu Guriţă Dumitru şi Guriţă Doina 
Tatiana. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale 
de modificare a contractelor de concesiune nr.84/1996, nr.85/1996 şi 
86/1996. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.5/1996 şi îşi încetează efectele 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 485/2006. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.305/2009, în sensul schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD 
S.R.L., cu S.C. GIVPAM S.R.L. 

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

 Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.305/2009, în sensul 
schimbării părţii contractante S.C. OLAS PROD S.R.L., cu S.C. GIVPAN 
GROUP S.R.L., după încheierea contractului de vânzare – cumpărare între 
cele două părţi. 

   Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.305/2009. 

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

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

 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de asociere 
nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003 încheiate între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. „NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii societăţii comerciale, parte în contractele de 
asociere nr.3/01.07.1997 şi nr.4 bis/01.07.2003, încheiate cu municipiul 
Craiova, din S.C. „NEWS OUTDOOR ROMÂNIA” S.R.L., în S.C. „GETICA 
OOH” S.R.L.. 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele           
adiţionale de modificare a contractelor de asociere nr.3/01.07.1997 şi nr.4 
bis/01.07.2003. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. „GETICA OOH” 
S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea cultivării de 
legume şi zarzavaturi. 

  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 închirierea terenurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova, către persoanele identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea cultivării de legume şi zarzavat. 

Art.2. Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre este 
stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.2/2013 privind taxele şi impozitele locale, pentru anul 2013. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

39. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri ce aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pentru o perioadă 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 închirierea prin negociere directă a  terenurilor aparţinând 

domeniului public sau privat al  municipiului Craiova, aflate sub construcţiile 
în care se desfăşoară activităţi economice,către  proprietarii  acestor 
construcţii, prevăzuţi în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, pentru o perioadă de 3 ani.  

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere prevăzute la art.1, după 
modelul cadru prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere prevăzute la art.2. 

Art.4. Chiria pentru terenul ocupat va fi stabilită pentru anul 2013 potrivit Hotărârii 
Consiliului Local al municipiului Craiova  nr.2/2013 privind impozitele şi 
taxele locale, iar pentru anii următori conform hotărârilor de consiliu 
aprobate în acest sens. 

Art.5. În termen de 90 de zile de la încheierea contractelor de închiriere, proprietarii 
construcţiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei ani, în caz contrar 
aceştia au obligaţia de a desfiinţa construcţiile şi a aduce terenul în starea 
iniţială, pe cheltuiala proprie. 

 Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

       Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

 
 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

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

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se majorează valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu diferenţa de valoare 
rezultată din reevaluarea bunurilor.  
c) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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d) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.4 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
şi 147/1999 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public 
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.  

 
 

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

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

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

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

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Regiei  Autonome de 
Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova asupra 
bunurilor prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă  din prezenta 
hotărâre. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova . 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de concesiune între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă 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 micşorării redevenţei lunare de la 
101.936 lei/lună, la 94.384 lei/lună, începând cu 01.02.2013. 

Art.2. 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 S.R.L. 

Art.3. Pe data intrării în vigoare se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ şi S.C. 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.  

 
 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.122/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru câini”. 

     Dl. Pană: 
     Vreau să vă spun că şi ieri în comisie am discutat aspectul următor şi anume 
faptul că eu nu am văzut nici în cadrul raportului, nu s-a adus nici ieri la comisie să 
văd care este justificarea şi trebuie să fie la acest raport referitoare la această 
modificare a indicatorilor. Nu se poate face decât cu justificarea proiectantului. 
Vreau să văd din partea proiectantului necesitatea. Singurul care poate să ceară şi să 
poată să ne solicite şi nouă este proiectantul. N-am văzut aceste piese. Altfel vă spun 
că suntem în ilegalitate. 
     D-na Secretar: 
     Ieri s-a invocat în comisie. Noi n-am mai avut timp să mai multiplicăm. Am spus 
însă că există motivarea pe care o dă în memoriul justificativ proiectantul. Noi vi le 
putem pune la dispoziţie, le ataşăm la documentaţie, nu s-a mai refăcut raportul şi  
altă docuemntaţie, dar vom ataşa la acestea memoriul justificativ legat de indicii pe 
care îi propun arhitectul şef de proiect pentru modificarea acestei documentaţii şi vă 
promit că în toate rapoartele de până acum vom motiva şi vom aduce actul doveditor. 
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dacă doriţi să-l studiaţi înainte de adoptare, noi  putem să-l multiplicăm, dar ele sunt 
la dosarul de şedinţă exact cum aţi cerut dvs. Sunt justificări sub propria răspundere a 
arhitectului care răspunde de proiect. 
     Dl. Pană: 
     Eu vă mulţumesc, merg pe încrederea dvs. dar aş vrea să vă spun o chestiune pe 
care v-am spus-o şi ieri şi anume faptul cvă îmi daţi posibilitatea să intervin de foarte 
multe ori dat fiind faptul că rapoartele nu sunt tocmai bine întocmite. 
     D-ra Preşedintă: 
     Dvs. aveţi dreptate cu privire la modul de întocmire al rapoartelor. Şi noi în 
comisia juridică facem de multe ori astfel de intervenţii modificându-se chiar pe loc 
în cadrul comisiei juridice atunci când este cazul. Sperăm ca pe viitor cei care le 
întocmesc, să aibă mai multă grijă. 
     Dl. Daşoveanu: 
     Legal conform cu Legea 28 este clar că este legală această modificare a studiului 
de fezabilitate. Problema este că ar trebui să nu devină o obişnuinţă în ceea ce 
priveşte hotărârile consiliului pentru că licitaţia a fost deja adjudecată şi atunci nu 
este corect faţă de toţi participanţii la licitaţie, pentru că după aceea în timpul 
desfăşurării unui contract apar astfel de modificări, adică ar trebui tras un semnal de 
alarmă în ceea ce priveşte proiectanţii care vor mai veni cu oferte la primărie, să le 
facă de la început  temeinic pentru că altfel în mod sigur Curtea de Conturi atunci 
când va veni, va analiza foarte bine aceste modificări pentru că sunt după momentul 
adjudecării licitaţiei. 
     D-ra Preşedintă: 
     Intervenţia dvs. este utilă şi considerăm că va fi luată în seamă pe viitor. 
     Dl. Cherciu: 
     Cumva în completarea celor spuse aici, eu aş vrea ca în viitor  măsurile pe care o 
să le luăm să nu se rezume la ceea ce sugeraţi dvs. să fim mai atenţi, să nu permitem, 
lucrurile acestea nu se pot corecta decât prevăzând, eventual, în caietul de sarcini de 
adjudecare a celor care întocmesc studiile de fezabilitate sancţiuni şi penalităţi pentru 
că atâta vreme cât un proiectant are această lejeritate încât ştie că orice eroare până la 
urmă va fi acoperită prin votul majorităţii consiliului, lucrurile vor perpetua. De 
aceea propunerea mea este mult mai concretă ca în viitor să se prevadă măsuri de 
sancţionare a studiilor de fezabilitate, a proiectelor întocmite greşit, iar prin 
contractul care se încheie, contractul de prestări servicii  cu respectiva companie, 
lucrurile să fie incluse încât cineva să plătească. Pentru că simplele angajamente, 
vorbe, grijă, ş.a.m.d, nu vor folosi la nimic. 
     D-ra Preşedintă: 
     Considerăm că problema aceasta a prevederii exprese a sancţiunilor şi 
penalităţilor a fost reţinută de executiv şi pentru a lămuri punctul de vedere al 
executivului, dau cuvântul d-nei viceprimar Calangiu. 
     D-na viceprimar Calangiu: 
     Practic eroarea s-a efectuat în studiul de fezabilitate prin lipsa unei înmulţiri. 
Totul, tot ce s-a stipulat în studiul de fezabilitate este respectat întocmai, toţi termenii 
şi toate sumele din licitaţie sunt respectate, la capitolul padoc s-a uitat o înmulţire cu 
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trei, care este extrem de simplu de verificat.  Aveţi perfectîă dreptate, vă spun şi în 
calitate de om care am avut ocazia să  lucrez cu foarte mulţi proiectanţi. Sectorul 
privat, asta ca să-l ating un pic pe dl. Cherciu, sectorul privat sunt proiectanţii aceştia 
care fac aceste proiecte, care, din păcate, aveţi dreptate, va trebui să băgăm măsuri de 
penalizare şi să penalizăm acest sector privat care tratează problemele aşa cum le 
tratează. Eu vă spun că în patru ani la Spitalul nr. 1 n-am reuşit să am niciun proiect 
deşi am inventat toate măsurile posibile care să bată întocmai cu realitatea. Să 
sperăm că o să realizăm prin aceste măsuri de penalităţi şi să sperăm că o să şi putem 
să le încasăm. Iar în ceea ce priveşte în interiorul primăriei, vă spun că măsurile vor 
fi foarte foarte atente, s-au făcut evaluările, cred că este primul an în intoria primăriei 
craiova când nu tot personalul primăriei a luat calificativul 5 şi vom fi foarte atenţi la 
cei care într-adevăr au sarcini de serviciu şi nu şi le îndeplinesc aşa cum trebuie 
ducându-ne în situaţia ca până la urmă, pe bună dreptate să fim apostrofaţi de dvs.  
     Dl. Cherciu: 
     Aveam o apreciere foarte scurtă în sensul că nu sunt chiar de acord că 100% 
eroarea aparţine mediului privat pentru că într-un parteneriat ăprivat vă asigur că un 
client de-al meu n-ar accepta să-i dau motivaţia că am făcut o eroare şi atunci să-mi 
accepte mărirea preţului. Spun că în astfel de situaţii, inclusiv noi, consiliul local, 
trebuie să avem comportament de agent privat şi să sancţionăm orice eroare şi atunci 
sigur astfel de situaţii nu se vor repeta. 
     D-ra Preşedintă: 
     Din cuvântul d-nei viceprimar s-a înţeles deosebit de clar zic eu,  că astfel de 
sancţiuni vor fi prevăzute cu primul proiect următor, ca atare, a avut efect intervenţia 
dvs.  Supun las vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor  tehnico –economici aferenţi Studiului de 

Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii „Amenajare adăpost pentru 
câini”, după cum urmează:  

 
• Valoarea totală a investiţiei  (inclusiv TVA)            5888,396 mii lei 

      din care construcţii+montaj (C+M )                      5236,486 mii lei  
      (inclusiv TVA)                                 

• Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) 
Etapa I                                               2959,792 mii lei/2743,552 mii lei 
Etapa II                                              1303,176 mii lei/1097,681 mii lei 
Etapa III                                             1625,428 mii lei/1395,252 mii lei 
• Durata de execuţie a investiţiei                  

Etapa I                                                        6 luni 
Etapa II                                                       2 luni 
Etapa III            2 luni 
• Capacitate – în unităţi fizice 

Total investiţie/mp-C+M/mp            0,29007 mii lei/mp. – 0,23820 mii 
lei/mp. 
 (inclusiv TVA) 
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• Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată 
investiţia, după caz. 

ACD adăposturi câini – 8125 mp. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2012. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

 
 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.100/2008 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect 
terenurile situate în municipiul Craiova, str.Arieş, nr.8 şi str.Arieş, nr.6A. 

  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.100/2012 prin completare  cu un nou articol, care va avea următorul 
conţinut: 

           „Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 115 mp, situat în str. Arieş, nr.8.” 

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

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.  

 
 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.24/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de 
amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare zone verzi din Municipiul 
Craiova. 
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  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă ajustarea tarifului pentru tăiat arbori, secţiune succesivă cu 

motoferestrău cu diametrul între 11-30” de la 59,12 lei/buc., la 65,09 lei/buc. 
şi a tarifului pentru cosit suprafeţe cu cositoarea STIHL, de la 8,27 
lei/100mp., la 9,53 lei/100 mp.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile nr.124 
şi nr.133 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.24/2013. 

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

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru apa 
potabilă produsă şi transportată, respectiv livrată în alt sistem, în vederea 
redistribuirii pentru întreaga arie de delegare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare 

     D-ra Preşedintă: 
     Aş vrea să vă spun că în cadrul comisiei juridice în ziua de marţi când am avut 
doar raportul la acest proiect de hotărâre, ne-am pus problema competenţei 
consiliului local de a lua o astfel de hotărâre şi în raport de statutul pe care îl are 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia pe de o parte, iar pe de altă parte 
competenţele consiliului local, participarea municipiului Craiova prin consiliul local 
ca şi acţionar majoritar la această asociaţie, cel puţin în cadrul comisiei juridice am 
considerat că o astfel de hotărâre trebuie luată de acţionari, iar acţionarul fiind 
municipiul Craiova prin consiliul local, avem competenţă, urmând ca hotărârile luate 
de acţionar să fie supuse ulterior  aprobării Asociaţiei de Dezvoltare căci votul final 
îi revine asociaţiei, pentru că ea decide cu privire la tarif.A fost împărtăşit acest punct 
de vedere cu privire la competenţă? 
     D-na Secretar: 
     Da, pentru că noi v-am rugat să aveţi în vedere şi răspunsul pe care abia îl 
primisem de la ANRSC  ne-a lămurit sub aspectul competenţei tocmai urmare a 
faptului că pe strategia de tarifare unică aceasta începe să-şi producă efecte abia din 
2014  astfel încât fiecare dintre noi vom aproba indiferent de sistemul din care se 
distribuie tariful unic.  
     D-ra Preşedintă: 
     La un moment dat, într-unul din actele înaintate  de la Bucureşti era o idee că ar 
trebui această lucrare pe teritoriul municipiului Craiova. Nu acest motiv atrăgea 
competenţa noastră, fiind puţin nejuridic un astfel de punct de vedere.  
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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    Art.l. Se aprobă tariful unic pentru apa potabilă produsă şi transportată, 
respectiv livrată în alt sistem, în vederea redistribuirii pentru întreaga arie de 
delegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, în cuantum de 
1,62 lei/mc fără T.V.A.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia Servicii 
Publice, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 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.  
                   
                                                                                 

48. Întrebări şi interpelări. 
     Dl. Pană: 
     Aşa cum am zis, mai sunt şi alte lucruri mai importante. Părerea mea este că ceea 
ce voi spune mi se pare un lucru foarte important la ora actuală. Nu ştiu dacă mai 
vine d-na primar sau nu mai vine. Dânsei mă adresam cu rugămintea respectivă şi 
anume aş vrea să vă spun următoarea chestiune, plecând de la faptul că s-au făcut 
foarte multe propuneri, schimbând Zilele Craiovei, privind rolul lui Mihai Viteazu şi 
faptul de a avea aici trupul şi capul lui Mihai Viteazul, având în vedere dorinţele de 
foarte mult timp ale craiovenilor, vin cu următoarea chestiune: poate nu ştiţi, sau 
poate ştim cu toţii că meleagurile sau aşezămintele Craiovei,  timp de foarte mult 
timp, din preistorie, vreau să vă spun această chestiune, ele datează de foarte mult 
timp, încă din anul  6000 înaintea erei noastre, 400 înaintea erei noastre. De asemeni 
odată cu anii 400 înaintea erei noastre, 102 după Cristos, denumirea acestor 
aşezăminte era Pelendava, şi atunci, în această perioadă, se numea Pelendava geto-
dacică. În Craiova de astăzi se află ruinele străvechii reşedinţe a tribului geto-dac. 
Pelendava înseamnă : pele - umed, dava -aşezământ şi veţi vedea de ce vă fac această 
treabă. În perioada 102 - 275 după Hristos  era Pelendava romană. În perioada 
Pelendava daco-romană, 275 - 800 după Hristos, ş.a.m.d. Iată de ce vin cu 
propunerea în faţa dvs., a consiliului local, poate pe unii îi distrează, pe alţii îi amuză, 
dar acei oameni care nu-şi cunosc trecutul şi istoria  nu pot să aibă un viitor prea bun. 
Iată de ce vin cu propunerea ca în calitate de consilieri locali, în calitate de 
administraţie a Primăriei Craiova, să purcedem la adăugarea denumirii lângă Craiova 
a denumirii Pelendava. Este un lucru care s-a dorit şi altă dată şi cred că nu am face 
nimic rău dacă am spune Pelendava Craiova sau Craiova Pelendava.  
     D-ra Preşedintă: 
     Denumirea oraşelor face obiectul legii şi nu al hotărârilor de consiliu local, după 
ştiinţa mea, cel puţin. Eu în raport de ceea ce dvs. aţi spus îmi aduc aminte că, într-
adevăr înainte de 1990 a fost editat un album foarte mare şi foarte  frumos dedicat 
Craiovei şi în mare parte privea şi perioada aceasta Pelendava şi de cetate romană, 
pentru că a fost şi castru roman aici. În mandatul trecut când din partea 
învăţământului era o altă persoană, eu am făcut o propunere şi l-aş ruga pe dl. 
consilier Cotescu. În alte judeţe învecinate nouă şi chiar din Oltenia, şi pot să dau 
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exemple Vâlcea şi Gorj, la materiile opţionale se studiază şi istoria localităţii 
respective a judeţului. Ştiu exact pentru că am rude care sunt profesori de istorie şi de 
ştiinţe sociale şi fac acest lucru. Cred că ar fi bine ca şi copiii noştri, copiii din 
municipiul Craiova şi din judeţul Dolj să cunoască mai bine istoria oraşului.  
     Dl. consilier, întrucât conform legii şi regulamentului, primarul poate răspunde şi 
în scris, dacă solicitaţi având în vedere că au fost reţinute în stenogramă cele din 
intervenţia dvs., puteţi să primiţi un răspuns scris  de la d-na primar. 
     Dl. Pană: 
     Eu nu am făcut propunerea ca noi în consiliul local să aprobăm această denumire. 
Eu ştiu legile ţării, ştiu cine se ocupă, eu am zis să fim promotorii acestei iniţiative.  
Avem 20 parlamentari de Dolj, dintre care 15 are numai puterea.  Aceasta a fost 
intervenţia mea, nu să schimbăm noi denumirea ci noi să începem aceste demersuri. 
     D-ra Preşedintă: 
     Şi Clujul este cunoscut mai mult ca şi Cluj decât Napoca, şi Alba Iulia mai mult 
aşa decât Apullum.  

Dl. Albăstroiu: 
Eu aveam două interpelări pentru executiv, în special pentru d-na Primar, şi aş 

începe cu prima. Este vorba de catedrala din Craioviţa Nouă, căreia noi i-am alocat 
un teren în concesiune cu titlu de gratuitate şi în loc să-l folosească catedrala pentru 
ceea ce i s-a dat acest teren, pe această suprafaţă s-au dezvoltat, au subconcesionat la 
diferite persoane private şi au construit acolo construcţii provizorii, despre 
chioşcurile acelea vorbesc, şi nu mi se pare corect. Legea este pentru toată lumea, 
trebuie s-o respectăm toţi. Nimeni nu are voie să subconcesioneze.  Ori catedrala cu 
atât mai mult cu cât a fost cu titlu gratuit acest teren dat. Acolo trebuia să facă un 
părculeţ, să sădească pomi, băncuţe, ce trebuiau să facă dumnealor. Eu aş fi venit cu 
propunerea ca venitul încasat pe acele subconcesionări, întrucât este făcută ilegal 
subconcesionarea, să intre în bugetul consiliului local.  

A doua interpelare, era vorba despre str. Gogu Constantinescu din Craiova, din 
cart. Rovine, care este o stradă ce face legătura între Nicolae Iorga şi Traian Lalescu, 
o stradă scurtă de 300 m, dar foarte circulată. În dreptul bl. G14 sc. 1, 2, 3 , vă spun 
că şi pe o parte şi pe alta după ora 17 sunt parcate maşini de nu mai există trotuar, nu 
se mai poate circula. dacă vrea să circule cineva, un copil mic, un cărucior, trebuie să 
coboare pe carosabil. Spaţiu este destul ca să putem să amenajăm nişte parcări acolo 
şi cred  că ar trebui de urgenţă prins în lista de reabilitare străzi şi parcări. 

   D-na viceprimar Calangiu: 
În ceea ce priveşte chioşcurile aflate pe terenul din jurul construcţiei care va fi 

catedrala, a fost de la bun început o înţelegere cu dânşii să-i păstreze pe cei care au 
existat. După cunoştinţa noastră, dar pentru că aceste lucruri au apărut şi în presă, se 
află în analiza patrimoniului acest aspect, cei care funcţionează acolo erau deja pe 
aceste amplasamente când s-a concesionat terenul pentru construirea catedralei şi 
imediat nce se va încheia construcţia, aceste construcţii, ştiu şi proprietarii, vor fi 
demolate. Acum eu nu zic că este în regulă sub nicio formă dar probabil că au avut o 
sursă de venituri suplimentară pentru că este greu să construieşti o catedrală şi nici 
nu au avut pe altcineva care să-i sprijine. 
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     În ceea ce priveşte al doilea punct o să discutăm şi cu cei de la Poliţia Locală 
să vedem cum putem rezolva problema până la construcţia unei parcări, şi vom 
trimite şi pe teren pe cineva pentru a vedea dacă există posibilitatea ca să nu ne mai 
trezim că facem o parcare pe terenul cuiva, şi după, trebuie să-l despăgubim 

 Dl. Albăstroiu: 
Referitor la interpelarea cu catedrala, eu mă legam de legalitate, deci nu se 

respectă legalitatea. 
D-na Secretar: 
Dacă vă referiţi la legalitate, vă repet a treia oară. Este o atribuire în folosinţă 

gratuită. Nu este concesiune cu subconcesionare. Nu există aşa ceva. Există potrivit 
temeiului legal în mandatul în care aţi fost şi atunci consilier, atribuirea în folosinţă 
gratuită pentru toate bisericile din municipiul Craiova. Potrivit înţelegerii pe care 
biserica a acordat-o acestor  titulari de chioşcuri, îi păstrează până se finalizează 
lucrarea. Nu este subconcesiune, nu este subînchiriere nu putem încasa. În momentul 
acesta biserica are titlu. Aţi vorbit de legalitate, iar eu vă spun de legalitate. Nu este 
nelegal. Pare nefiresc pentru că ceilalţi au fost demolaţi. Dar ei subzistă ca drept 
pentru că Arhiepiscopia îi menţine până când realizează lucrările de amenajare. Nu 
este vina noastră. dacă vreţi, putem să vorbim cu Înalt Prea Sfinţitul să ne facă o 
evidenţă a lor şi s-o dăm la patrimoniu, nu putem face nimic. 

 D-ra Predescu: 
Problema este a modului cum au fost încheiate contractele atunci. Cu privire la 

atribuirea cu titlu gratuit nu au fost prevăzut nimic cu privire la o eventuală 
subînchiriere, de aici porneşte problema pe care dvs. aţi pus-o în discuţie şi cred că 
poate fi soluţionată pe cale amiabilă pentru că un temei de drept care să stea în 
picioare, nu avem nici unii, nici alţii. 

Dl. Daşoveanu: 
O să vă propun o temă de reflectare. Mi se pare totuşi anormal ca reprezentanţi ai 

societăţilor subordonate primăriei, ca reprezentanţi ai departamentelor primăriei, să 
nu fie la şedinţele de consiliu local, în special cei care aveau proiecte pe ordinea de 
zi, pentru că oricând pot să apară probleme la care trebuie să existe cineva din cadrul 
instituţiei care să răspundă în faţa consiliului. Mi se pare o chestie cel puţin curioasă 
ca să n-o caracterizez altfel şi poate că ar fi cazul să intrăm într-o normalitate. Mă 
întroc după 12 ani în consiliu şi vreau să vă spun că până în 2001 sala aceasta era 
plină cu reprezentanţii societăţilor coordonate de primar. Acum sala este atât de 
deplorabil de goală încât ţi se pare că există o lipsă de respect, cel puţin faţă de noi 
consilierii. 

D-ra Preşedintă: 
Această problemă am mai ridicat-o şi noi cu alte ocazii. O parte dintre dânşii au 

fost şi au plecat. Mai sunt prezenţi cei de la RAADPFL într-un număr semnificativ, 
atât directorul cât şi alţi subordonaţi cu funcţii de conducere. Mai sunt de la Taxe şi 
impozite directorul şi subordonaţii, de la salubritate de asemeni. pe tot ceea ce 
înseamnă probleme economice l-am avut alături de noi pe dl. director Pascu. Când 
am venit la această şedinţă, din păcate cred că l-am văzut toţi pe dl. Mateescu că se 
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ocupa personal de dirijarea circulaţiei, fiind oprită circulaţia în faţa primăriei. 
Acestea au fost împrejurările de astăzi. 

Dl. viceprimar Tudor: 
Aş dori să fac o completare şi vreau să vă spun că suntem unii dintre cei care 

milităm pentru acest lucru în acest sens pentru că marea majoritate care au rămas în 
sală sunt chiar persoanele la care dvs. aţi făcut referire. Mă refer aici la cele 
menţionate de d-ra preşedintă, la RAADPFL, la Salubritate, la Pieţe şi Târguri, dar 
nu numai la acestea subordonate consiliului local, cât şi la direcţiile din primaria 
municipiului Craiova, Direcţia Economică, Taxe şi impozite, Patrimoniu, Achiziţii, 
Urbanism, Proiecte Europene, Servicii Publice,   Administraţie Publică Locală. Sunt 
cu toţii în sală. 

D-ra Preşedintă: 
În final, deşi suntem atâţi câţi suntem, eu vreau să urez o primăvară frumoasă 

tuturor, indiferent de sex, să le spun doamnelor şi domnişoarelor "La mulţi ani! 
pentru ziua de mâine şi să avem înţelepciunea de a ne duce zi de zi la bun sfârşit 
proiectele începute.                                                                                                                                                   

                                                                                                  
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.02.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR, 
    Bianca Maria Carmen Predescu                    Nicoleta Miulescu 
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