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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.08.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale 
pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la 
hotărârile adoptate în şedinţa ordinară din 31.07.2014 când au fost adoptate 102 hotărâri.  
Până în prezent avem rezultatul controlului la o singură hotărâre. Supun aprobării dvs. 
procesul-verbal şi controlul de legalitate exercitat până la această dată. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Radu Marin Traian pentru a prelua conducerea şedinţei 
de astăzi. 
     Dl.   Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 5314/22.08.2014, 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 28.08.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între 
municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian 
Co Ltd. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Protocolului de colaborare între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
Creştină „Ethos”. 

3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de 
Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, 
str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru 
anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
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grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2014. 

5. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 26.09.2014. 

6. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 26.09.2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

8. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

9. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014. 

10. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru 
municipiul Craiova. 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcţionare al activităţii de 
ridicare auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova. 

15. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată 
în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.20. 

16. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional. 

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

18. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local lucrarea 
“Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi 
str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii, şi preluarea izvoarelor costiere 
str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca - str.George Enescu. 
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19. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extindere sisteme 
alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj” 
a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Vânători, nr.6. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate 
în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A. 

23. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L.. 

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

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
pieţele din municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, 
concesionat către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării, demolării şi valorificării. 

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

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

30. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul public şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate 
în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.3”. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.207/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi 
meserii”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat. 
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33. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unor obiective de investiţii 
prevăzute în anexa 9 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.322/2014. 

34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie în favoarea 
deţinătorilor construcţiilor edificate la parterul imobilelor, cu destinaţia de locuinţe 
colective. 

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Corabia”. 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
str.Motru”. 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Pui de Lei”. 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Buziaş”. 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Răşinari”. 

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Aleea Dunării”. 

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Drumul Fabricii”. 

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Homer”. 

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cărbuneşti”. 

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cavaleriei”. 

45. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Corcova”. 

46. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cristian Tell”. 
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47. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Ecoului”. 

48. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Iezerului”. 

49. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Livezi”. 

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Marinei”. 

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Olteniţa”. 

52. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Petrila”. 

53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Techirghiol”. 

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Aleile 1-5 Gheorghe Donici”. 

55. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Tisa”. 

56. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 În şedinţă era anunţată o ordine de zi cu 56 de puncte. Executivul a retras punctul 
34 de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost publicată, mai puţin 
punctul 34 care a fost retras. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între 
municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian 
Co Ltd. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Protocolului de colaborare între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia 
Creştină „Ethos”. 
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3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de 
Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, 
str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru 
anul 2014. 

4. 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 septembrie 2014. 

5. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 26.09.2014. 

6. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 26.09.2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

8. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

9. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014. 

10. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al S.C. Salubritate  
Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru 
municipiul Craiova. 

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

14. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcţionare al activităţii de 
ridicare auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova. 

15. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată 
în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.20. 

16. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional. 

17. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului 
Craiova. 
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18. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local lucrarea 
“Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi 
str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii, şi preluarea izvoarelor costiere 
str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca - str.George Enescu. 

19. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extindere sisteme 
alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj” 
a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului 
situat în municipiul Craiova, str. Vânători, nr.6. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile situate 
în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A. 

23. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L.. 

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

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
pieţele din municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, 
concesionat către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării, demolării şi valorificării. 

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

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

30. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul public şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova a construcţiilor situate 
în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.3”. 
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32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.207/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” Craiova ca şcoală de arte şi 
meserii”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unor obiective de investiţii 
prevăzute în anexa 9 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.322/2014. 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Corabia”. 

35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
str.Motru”. 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Pui de Lei”. 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Buziaş”. 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Răşinari”. 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Aleea Dunării”. 

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Drumul Fabricii”. 

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Homer”. 

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cărbuneşti”. 

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cavaleriei”. 

44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Corcova”. 

45. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Cristian Tell”. 
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46. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Ecoului”. 

47. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Iezerului”. 

48. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Livezi”. 

49. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Marinei”. 

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Olteniţa”. 

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Petrila”. 

52. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Techirghiol”. 

53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Aleile 1-5 Gheorghe Donici”. 

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Tisa”. 

55. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere între 
municipiul Craiova, China Development Bank Corporation şi Shandong 
Ningjian Co Ltd. 

 D-na Secretar: 
 Avem o modificare faţă de propunerile făcute la comisia juridică şi în comisia de 
ieri de la servicii publice şi am reformulat două din articole şi le lăsăm mai spre final ca 
să avem traducerea.  
 Am rugat să fie puţin amânată supunerea la vot pentru că în comisia juridică s-au 
făcut comentarii legate de  sensul traducerii pe care a avut-o memorandumul de unde 
puteau să apară interpretări diferenţiate. Am avut în vedere punctul 6 în care se vorbea de 
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aducerea atingerii de către părţile semnatare  ale înţelegerii a contractului existent între 
noi, întrucât memorandumul este o înţelegere între trei părţi, iar contractul sau proiectul 
cum este scris în memorandum are în vedere contractul încheiat între noi şi societatea 
chineză care urmează să construiască locuinţele. Ca atare, la punctul 6 sensul ar fi 
reformulare este dată, pentru că a trebuit să facem corespondenţă cu dumnealor şi să şi 
traducem şi are în vedere următorul lucru: fără să aducă atingere nici uneia dintre părţile 
acestui memorandum din contract,  nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru orice 
pierdere indirectă sau colaterală inclusiv daune, că era vorba sau daune. Erau cele trei 
variante, pierderi de profit, de venituri, reaua-credinţă cât şi pierderi de date sau 
informaţii, interes însemnând în funcţionarea proiectului, constând în întreruperea 
derulării acestuia. Deci avem în vedere elemente care ţin de contractul încheiat dintre noi 
şi care ar putea duce la încetarea finanţării de către această bancă.  Este o enumerare, 
exact cum am spus data trecută, pe care noi acum decât am exemplificat-o. Sunt pierderi 
colaterale  şi indirecte legate de contractul dintre noi şi nu de cel cu finanţarea şi le-am 
enumerat exact cum au cerut dumnealor.  Profit, venituri, reala credinţă, date, informaţii, 
interes, nefuncţionare sau întreruperea  în derulare a proiectului, astfel încât sensul pe 
care îl dăm memorandumului să fie compatibil cu legislaţia română. Iar în partea finală 
am introdus un alineat care să fie şi mai concludent în următorul sens: părţile îşi afirmă 
principiile şi intenţiile de cooperare pe proiect prin încheierea memorandumului cu toate 
drepturile şi obligaţiile detaliate pentru fiecare parte, care vor fi stipulate prin acord de 
cooperare specifice proiectului. Am spus mai devreme, noi cu contractul, dumnealor cu 
contractul dumnealor. Memorandumul încetează automat dacă părţile au eşuat în 
încheierea acordurilor de cooperare specifice în termen de 1 an de la data semnării 
acestui memorandum de înţelegere. Ştiţi că în condiţiile de încetare a contractului cu noi, 
el are condiţia să realizeze construcţia în doi ani, iar în memorandum, dacă într-un an de 
zile nu începe realizarea contractului cu noi, încetează finanţarea.  
 Dl. Cherciu: 
 Modificările aduse la câteva alineate din memorandum recunosc că îmbunătăţesc 
forma care ne-a fost transmisă iniţial, dar, în opinia mea, nu rezolvă fondul. Eu mi-am 
exprimat nedumerirea în cele două comisii  legată de oportunitatea încheierii unui astfel 
de memorandum care, dacă este să-i citim partea introductivă, se referă la 
confidenţialitatea tuturor  datelor legate de acest contract. Eu ştiu că PSD-ul are deja o 
practică dacă este să ne aducem aminte de contractul Bextel care tot aşa, a fost însoţit de 
o clauză de confidenţialitate şi pentru care şi astăzi nu ne-am dumirit ce conţiunut a avut, 
mai ales că între timp înţeleg că a şi dispărut respectivul contract. N-aş vrea ceea ce s-a 
întâmplat la nivel naţional să se repete şi la nivel local. Încă o dată, eu ştiu că  obiectul 
contractului cu această firmă chinezească era că noi punem la dispoziţie, deci 
concesionăm un teren. Nu ne interesează ce credite, ce dobânzi, ce condiţii va avea firma 
respectivă cu banca, deci dacă nu am nevoie de aceste date nici nu înţeleg de ce trebuie 
să  păstrez confidenţialitatea lor atâta vreme cât nici măcar nu le-am solicitat. Repet, 
confidenţialitatea unui contract care presupune  ca parte o administraţie publică mie mi 
se pare cel puţin indecentă.  
 Al doilea lucru, constat că între părţile semnatare inclusiv banca de dezvoltare, 
primăria, sunt clar specificate adresă, cine este persoana care reprezintă respectiva parte. 
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Partea terţă Shandong nu are nimic trecut acolo, cine este persoana, cine semnează, ce 
hram poartă. Este adevărat că undeva în final apare un Giang Dong sau ceva de genul 
acesta. Cine este persoana respectivă nu ştim. La fel mă surprinde că la datele de contact 
care, repet, credeţi-mă că este o practică generală între firme, între entităţi, autorităţi, este 
şi o condiţie de bonitate, firma respectivă să dea nişte date de contact care pot fi 
verificate. Nu mai este vremea când se dădea telefonul şi faxul,  acum se dă e-mail. 
Spuneam în practică  o adresă de e-mail de tip hotmail, de tip gmail, este din start  
considerată dubioasă. Este adevărat, eu la firmă la mine primesc pe e-mail de pe adrese 
de yahoo propuneri să ridic nu ştiu câte milioane din Nigeria.  Acelea sunt adrese într-
adevăr, de yahoo, de gmail sau de 163.com. pentru că în contract unde apare în sfârşit un 
nume de persoană de contact a lui Shandong este o adresă de email 163.com. Apare 
primăriacraiova.ro într-o parte unde, înmtr-adevăr, d-na Vasilescu n-are cum să se 
ascundă, în partea cealaltă încheiem un memorandum de confidenţialitate  cu 163.com. 
Dacă aveţi curiozitatea să intraţi pe 163.com, am înţeles că ar fi un fel de site de  ştiri. Nu 
vă pot spune exact pentru că în clipa când am încercat chestia asta mi-a mdat că server-ul 
nu răspunde, deci un coleg mi-a spus că este un fel de site de... Primăria Craiova încheie 
cu... Sigur că colegii din comisie mi-au tot spus că este o firmă chinezească. De acord, în 
general în China lucrurile sunt să zic mai clare, mai precise decât în alte locuri dar eu vă 
atrag atenţia că şi în China sunt împuşcaţi anual pentru fapte de corupţie de ordinul a 
câteva zeci de persoane. Care este, până la urmă documentul prin care noi avem 
certitudinea că firma şi persoanele care se prezintă reprezentând firma, sunt cele care 
sunt. Că avem încredere, că ne-a recomandat cineva, aici poate este diferenţa de viziune 
între mine şi d-na primar. Toate aceste semnale, încă o dată, mie mi-au ridicat semne de 
suspiciune. Nu acuz, n-am nicio dovadă să acuz, atâta că am adresat această rugăminte să 
se ia eventual nişte  măsuri suplimentare de identificare a acestei firme. Ca să n-o mai 
lungesc foarte tare pentru că sunt foarte multe semnale care ridică semne de întrebare, m-
aş referi la partea de bonitate semnată de o bancă. În documentaţia care ni s-a dat se 
spune că firma respectivă  are o linie de credit de 500 milioane de yuani pentru 
construcţia de locuinţe, scrisoare emisă de Banca pentru agricultură. Dacă citim restul 
documentelor, credeţi-mă că o să găsim vreo 3-4 bănci. Fiecvare spune câte ceva, fiecare 
cu o altă denumire. Ni se dă scrisoarea de la Banca pentru agricultură, în fine, ce o avea 
agricultura cu construcţia, o exista o anume logică în China, în schimb memorandumul 
văd că îl semnăm cu altă bancă, deci o a treia bancă deşi, repet, în documentaţie  sunt 
vreo patru-cinci nume de bănci care să facă acelaşi lucru. 
 Ca să închei să nu vă mai plictisesc foarte tare, rog să se ia măsuri suplimentare 
prin care cu adevărat să ni se certifice că  încheiem un contract cu o entitate serioasă, asta 
încă o dată, mă refer la contractul cu firma. Legat de  memorandum îmi păstrez poziţia 
de a vota împotriva unui act care ne obligă la confidenţialitate şi s-a păstrat o prevedere, 
cred că punctul numărul 6  care spune că prezenta clauză rămâne valabilă şi după 
încetarea contractului. Ar fi primul contract care înţeleg că îşi păstrează o clauză după 
încetarea lui şi, atenţie, nici măcar pe o perioadă determinată ci forever, deci până vor 
apare dinozaurii pe pământ atunci poate se va afla ce sunt clauzele secrete, confidenţiale 
pe care le va semna d-na primar. Mulţumesc şi reţineţi că votez împotrivă. Atâta vreme 
cât va exista confidenţialitatea asupra acestor date, voi vota împotrivă, clauza aceasta 
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care devine forever şi reformulat acel punct, ne pune în poziţia în care noi nu vom putea 
solicita niciun fel de daune în ipoteza că ni se  vor crea anumite pagube de orice natură. 
Încheiem un memorandum la care vom sta după aceea cuminţi şi investitorul va face ce 
doreşte el. 
 D-na Secretar: 
 Permiteţi o singură precizare legat de acest element, ultimul precizat. 
Confidenţialitatea de care aţi vorbit acum are în vedere relaţia contractuală bancă cu 
titularul care primeşte împrumutul, de aceea se spune numai potrivit unui ordin 
judecătoresc sau a actului guvernamental, pentru că şi noi în legislaţia română avem 
secretul băncii legat de încheierea contractului cu o parte. În măsura în care anumite date 
sunt solicitate, ele pot fi cerute în baza unor hotărâri judecătoreşti. Nu are în vedere 
contractul pe care noi îl avem încheiat  cu partea care realizează construcţia. 
 Dl. Cherciu: 
 Dacă vreţi să mă convingeţi că noi avem astfel de memorandumuri cu toţi cei care 
au concesionate terenuri pe teritoriul Craiovei, daţi-mi voie să mă îndoiesc. Eu nu cred că 
firma care are concesionat un teren, dar, atenţie, confidenţialitatea datelor bancare ... 
 D-na Primar: 
 O să vă răspundă dl. viceprimar care s-a ocupat de întocmirea acestui 
memorandum. 
 Dl. Pană: 
 Am câteva întrebări. De ce este nevoie de acest memorandum, când a intervenit 
necesitatea încheierii acestui memorandum şi cine a impus acest memorandum pentru că 
mie mi se pare corect ca în momentul în care am încheiat un contract acela rămâne 
definitiv şi nu mai venim pe parcurs cu alte şi alte lucruri. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 O să încerc să clarific eu lucrurile. Memorandumul se referă la intenţia celor 
implicaţi în acest proiect de a-i da importanţa cuvenită. Importanţa acestui proiect, 
importanţa acestei concesiuni a plecat de la necesitatea de a construi locuinţe ieftine 
pentru cei care intenţionează să-şi cumpere locuinţe în Craiova. La baza acestei intenţii a 
existat un studiu de oportunitate, este o soluţie la blocarea investiţiilor de ANL-uri  şi un 
blocaj la creditele pe care primăria ar putea să le obţină  datorită condiţiilor încheiate de 
guvern în acordul cu FMI. În aceste condiţii, acest proiect are o importanţă foarte mare 
pentru oraşul Craiova iar memorandumul consfinţeşte importanţa acestui lucru. În 
general aceste memorandumuri sunt avangarda unor acorduri gunernamentale, avangarda 
unor acorduri politice care după aceea dau naştere unor investiţii mult mai mari. El are 
un caracter mai mult de intenţie şi un caracter politic. Confidenţialitatea se referă strict la 
memorandum, se referă la relaţia cu banca, se referă la contractul  pe care îl va avea 
firma din China cu banca şi nu la contractul şi derularea contractului pe care îl avem noi 
cu firma din China. Acest lucru se consfinţeşte prin adăugirea de care a vorbit d-na 
secretar care transmite clar că partea de contract comercial este partea de contract 
comercial şi toate clauzele sunt în contractul comercial. Contractul comercial la rândul 
lui a fost public, a fost dezbătur, a fost supus analizei dvs. şi a fost votat de consiliul 
local. Faţă de această confidenţialitate să nu uităm faptul că Republica Populară Chineză 
are în continuare un statut de ţară comunistă. Firma de care vorbim firma Shandong care 
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este constructor şi concesionarul acestui teren, este o firmă cu capital în continuare de 
stat.  Nu în totalitate dar statul chinez are în continuare părţi foarte importante în 
structura acestei firme. Faptul că această corespondenţă cu firma respectivă s-a purtat pe 
o adresă de mail personală a unei persoane este datorită faptului că această persoană este 
un reprezentant al Ministerului de Externe al Republicii China care a fost repartizat să se 
ocupe de acest proiect. Vă specific faptul că nicio investiţie chineză în afara teritoriului 
Chinei nu se face decât cu acordul Guvernului Chinei, chiar dacă este vorba de o 
investiţie privată, chiar dacă este vorba  de o firmă privată 100% până nu are acordul 
Guvernului Republicii China nu poate să iasă afară cu capital din ţara mamă. 
Reprezentantul firmei pe adresa căruia de mail s-a făcut corespundenţa, este cunoscător 
perfect al limbii române şi acest lucru a uşurat corespondenţa care s-a făcut în 
permanenţă pentru transparenţă în limba română. Acest reprezentant, aşa cum v-am spus, 
pot să vă dau cartea lui de vizită să-l verificaţi, este angajat al Ministerului de Externe, eu 
personal l-am verificat. Dacă vreţi oricând vă stau la dispoziţie cu datele lui   să-l 
verificaţi şi dvs. 
 Mai mult decât atât, vis a vis de   schimbarea băncii. Aşa cum ştiţi în caietul de 
sarcini care a fost premergător contractului şi licitaţiei, firmele participante au avut 
obligativitatea de a depune o scrisoare de confort. Aşa cum bine ştiţi scrisoarea de 
confort consfinţeşte obligativitatea băncii în momentul în care a acordat această scrisoare 
de confort prin care se constată că investiţia la care se face referire în cererea de acordare 
a scrisorii de confort se finalizează. Practic înaintea acordării acestei scrisori de confort 
se face analiza de credit. În mod normal după ce ai obţinut sau ai câştigat licitaţia, după 
ce ai contractul semnat, scrisoarea de confort se eliberează instantaneu. Analiza de credit 
care înseamnă verificarea societăţii, a balanţei comerciale, a bilanţurilor, a activelor, a 
bonităţii, ş.a.m.d., evaluarea activelor care sunt ca şi garanţie la acordarea creditului se 
face ulterior eliberării acestei scrisori de confort. Scrisoarea de confort pe care a depus-o 
firma din China, într-adevăr aparţine Băncii Agricole din Republica Populară Chineză. 
Faptul că ulterior ei obţin creditul de la Banca de Dezvoltare Chineză, este o problemă de 
negociere, probabil o problemă de dobânzi şi de toate celelalte pe care şi le-au obţinut ei. 
Personal am întâlnit foarte multe cazuri în care scrisoarea de confort  am depus-o de la o 
bancă, în final creditul l-am luat mult mai avantajos de la altă bancă. Faptul că acest 
memorandum impune o confidenţialitate şi după încetarea lui, este motivat de faptul că 
acest contract încheiat cu firma chineză nu va mai exista niciodată pe teritoriul României 
în aceste condiţii. Condiţiile pe care noi le-am pus în contractul pe care îl ştiţi, condiţiile 
pe care partea chineză le-a acceptat  sunt sigur că sunt pentru ultima dată pentru că noi 
am speculat dorinţa lor de a intra pe piaţa românească, iar condiţiile nu le vor mai avea 
alţi solicitanţi de astfel de investiţii. Este motivaţia principală pentru a păstra 
confidenţialitatea  acordurilor bancare pe care ei le obţin şi care şi ele sunt în concordanţă 
cu exigenţa pe care am avut-o noi vis a vis de preţ şi de toate celelalte condiţii pe care le-
am impus prin contract.  
 Dl. Daşoveanu: 
 Am să iau cuvântul în calitate de vicepreşedinte al Casei Româno-Chineze ca să 
lămurim câteva chestii şi colegii consilieri să fie în măsură să-şi dea votul acestui proiect. 
În primul rând trebuie să ne raportăm la ceea ce înseamnă specific cu cultura  nu numai 
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politică cât şi economică a chinezilor care este total diferită de cultura noastră. În acest 
moment firma constructoare este la Craiova, are discuţii în fiecare săptămână cu 
subcontractanţi cât şi cu furnizorii de echipamente, această activitate derulându-se de cel 
puţin 5 luni de zile. Activitatea este febrilă în vederea demarării proiectului consiliului 
local de a se construi aceste locuinţe ieftine. Problema a apărut în momentul în care 
România datorită numărului foarte mare de investiţii care se urmăreşte să se facă în 
perioada următoare cu fonduri chinezeşti, a intrat în acţiune Banca de Dezvoltare 
Chineză, deci s-a luat o cupolă mare  a unei bănci care poate să finanţeze nu numai acest 
proiect care este foarte mic pentru ea, cât şi celelalte proiecte pentru România. În acel 
moment, Banca de dezvoltare nefiind implicată direct, a cerut  să se semneze acest 
memorandum off understening care ştim că din punct de vedere juridic nu reprezintă 
absolut nimic deci nu are niciun fel de consecinţă juridică, dar pentru ei în birocraţia 
chineză  şi modul în care se succede luarea deciziilor la nivelul chinez are o importanţă 
pentru că se arată că există şi un partener sau o instituţie publică ceea ce pentru ei 
înseamnă seriozitate şi faptul că acest proiect al firmei constructoare are într-un fel o 
garanţie este mult spus pentru că nu există nimic juridic, dar există o intenţie a unei 
instituţii din România foarte clară şi evidentă de a se desfăşura acest proiect. De aici a 
apărut această necesitate să se semneze şi un memorandum off understerning. Şi eu am 
fost când am citit prima dată acum câteva săptămâni prima intenţie în ceea ce priveşte 
cauzele de confidenţialitate, am fost puţin surprins dar după aceea în discuţiile pe care le-
am avut a fost evident faptul că ei  oferă datorită preţului pe care noi l-am cerut de 400 
euro pe mp, oferă pentru acest credit, dar nu numai pentru acest credit nişte condiţii 
finanicare deosebite pe care n-o să le mai repete la celelalte contracte pentru firma 
chineză şi fiind şi noi parte şi la un moment dat ajungând documente dinspre partea 
chinezească şi la noi în primărie, a vrut să se evite faptul ca să se scoată documente din 
primărie, documente care în mod normal n-ar trebui să dispară, mai se mai schimbă nişte 
contracte, mai apare o copie de contract pe aici, să nu apară public faptul că se dau la 
nişte dobânzi preferenţiale la acest moment. Încercând să înţelegem cultura partenerilor 
chinezi, modul în care ei încearcă să facă economie chiar într-o structură comunistă, cred 
că este bine să mergem înainte cu acest proiect. Este un proiect care până la urmă, este 
pozitiv pentru municipiul Craiova.  
 Dl. Cherciu: 
 Eu m-am referit la identificarea persoanelor cu care urmează să semnăm acest 
memorandum nu exclusiv cu cine s-a purtat corespondenţa ci să atrag atenţia că inclusiv 
în corpul memorandumului datele de contact sunt o adresă din asta generică, a exista un 
domeniu asociat unei firme are o explicaţie până la urmă  foarte simplă. Dacă persoana 
respectivă dispare, trebuie să ai o cale prin care poţi intra în legătură cu compania şi nu 
cu persoana. Ca să fiu scurt să respect dorinţa d-lui preşedinte, aş mai adăuga altceva. Vă 
aduc aminte, există un adagio să te fereşti de greci şi când fac daruri. Eu aş vrea să 
extindem, să spunem în general că ne ferim de cei care par că fac daruri.  
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Toate datele de contact, toate datele reprezentând firma se află în  documentele 
care au stat la baza licitaţiei. Datele de identificare sunt în baza de date a primăriei.  
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 Dl. Preşedinte: 
 Vreau să vă spun câteva cuvinte în legătură cu acest memorandum. Ieri după 
amiază am avut şedinţa conducerii Casei Româno-Chineze în care printre alte puncte la 
ordinea de zi am dezbătut şi acest memorandum. Vreau să vă spun că această firmă 
Shandong are peste 5000 de angajaţi, are o cifră de peste 50 miliarde de dolari şi aici la 
noi s-a deschis o filială care se va ocupa de această construcţie de blocuri. Este necesar 
acest memorandum pentru faptul următor: banca care finanţează are nevoie de acest 
memorandum conform practicii din China, şi în al doilea rând, guvernul chinez a alocat 
un miliard şi jumătate de dolari pentru Euroa de Est în condiţii preferenţiale, acest 
contract fiind primul din această sumă. Vreau să vă spun că pe acest şantier vor  lucra 
constructori români. Din cei 35 milioane de dolari  care vor fi alocaţi construcţiei, 
jumătate  vor rămâne aici şi beneficiile municipalităţii sunt sub două aspecte, şi faptul că 
se fac aceste locuinţe şi se rezolvă o problemă socială şi faptul că vin o grămadă de bani 
la bugetul local. Cred că în afară de acest lucru, acest memorandum este necesar şi pentru 
a se semna în cadrul vizitei premierului Victor Ponta în China, între cei doi premieri, la 
care va participa, evident şi d-na primar ca reprezentant al beneficiarului acestui contract. 
Este un lucru foarte bun pentru municipalitate şi dacă se vor mai întâmpla astfel de 
lucruri de genul acesta, eu cred că  va fi în interesul tuturor. Este4 evidnet că vor fi şi 
nemulţumiri dar nu mai continui discuţia şi nu vreau să o lungesc. Nu mi-a plăcut acea 
legătură cu cei 163 de împuşcaţi în China pentru corupţie.   
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Memorandumul de Înţelegere între municipiul Craiova, China 

Development Bank Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze Memorandumul de Înţelegere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, China Development Bank 
Corporation şi Shandong Ningjian Co Ltd vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 25 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu). 
 Dl. Vasile: 
 Vreau să-mi motivez votul împotrivă. Din aceleaşi motive spuse de dl. Cherciu.  
 D-na Primar: 
 Vreau să mulţumesc tuturor consilierilor locali care au votat acest proiect. Este 
primul cartier care se construieşte în Craiova după revoluţie, la un preţ care nu există în 
România ca şi preţ de vânzare, 400 euro/mp. Ştiu că am deranjat foarte mulţi dintre 
constructorii care vindeau cu 1500 euro/mp  în Craiova şi care acum vor avea această 
concurenţă atât de apăsătoare pentru  ei, dar eu cred că rezolvăm o problemă socială în 
primul rând a tinerilor craioveni care nu-şi permit preţurile de 1500 euro/mp, rezolvăm şi 
o problemă economică a oraşului pentru că 80% dintre cei care vor lucra pe aceste 
şantiere  vor fi din Craiova cu firme de construcţii din Craiova, materialele toate cele 
care se produc în Craiova, vor fi luate de aici, de la fabricile din Craiova. Deja au fost  
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semnate parteneriate. A fost o licitaţie, de fapt au fost trei licitaţii. Două anulate pentru că 
nu s-a prezentat decât un singur ofertant, această firmă din China care a depus de fiecare 
dată o garanţie de 200 mii euro, şi a treia oară conform legislaţiei puteam să avem 
discuţie directă cu singurul ofertant. Deci au fost respectate absolut toate etapele legale. 
Dacă se va întâmpla ca această firmă să nu respecte  contractul pe care dvs. L-aţi văzut, l-
aţi aprobat, nu a fost confidenţial, cei 200 mii euro vor rămâne în contul municipalităţii, 
iar terenul se va întoarce înapoi în contul municipalităţii. Chiar dacă acest contract nu va 
fi dus la capăt, municipalitatea nu va pierde absolut nimic, dar eu sunt absolut convinsă 
că acest contract va fi dus la capăt şi aşa cum am văzut eu că lucrează firmele din China, 
probabil că înainte de doi ani cât este termenul pe care noi l-am prins în acest contract. 
Oricum cele 1850 de locuinţe care vor fi scoase la vânzare în primul rând prin 
intermediul nostru, al municipalităţii, cred că vor face fericite foarte multe familii din 
acest oraş.  Vă mulţumesc încă o dată tuturor celor care aţi votat acest proiect. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Protocolului de colaborare 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Fundaţia Creştină „Ethos”. 

 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 Protocolul de colaborare, între municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”, având ca obiect 
sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Fundaţia Creştină „Ethos” vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

3. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, 
datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul 
Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Locuinţe pentru persoane 
vârstnice”, pentru anul 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scutirea de la plată a impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină 

„Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având 
destinaţia de „Locuinţe pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2014, în cuantum 
de 78.488 lei. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe şi Fundaţia Creştină 
„Ethos” vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

4. Proiect de hotărâre privind 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 
septembrie 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  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 septembrie 2014, în baza 
valabilităţii certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

  Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii august 2014, 
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. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

5. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014. 

 D-na Secretar: 
 La litera b reprezentantul propunerea va fi pentru dl. Dincă Aurel ca preşedinte al 
consiliului de administraţie. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 

– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014, 
ordinea de zi referitoare la: 

     a) numirea a doi administratori neexecutivi/membri ai Consiliului de Administraţie 
al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.: domnul Dincă Aurel şi domnul Ilie 
Virgil Daniel, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2011, pe posturile rămase vacante în urma demisiilor 
domnului Stancu Florin Ionuţ şi a domnului Şuiu Alin Ionuţ;  

b) numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A., în persoana dlui. Dincă Aurel; 

c) stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza Mădălina 
şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

6. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014. 

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

– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 
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Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.09.2014, 
ordinea de zi referitoare la: 
a) - înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. cu 

sediul în localitatea Almăj, judeţul Dolj,  
b) - completarea Hotărârii nr.3/03.03.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor a  

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul fiecărui punct de lucru în parte, 
în conformitate cu Hotărârile Consiliilor Locale ale comunelor Seaca de 
Câmp, Brădeşti, Malu Mare, Podari şi Caraula prin care s-au atribuit spaţii în 
folosinţă pentru desfăşurarea activităţii fiecărui punct de lucru al S.C. 
Compania de Apă Oltenia S.A. din localităţile menţionate. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dra. Peţa Eliza Mădălina 
şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat ale membrilor 
Consiliului de Administraţie al 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 contractul de mandat, obiectivele şi criteriile de performanţă pentru 

membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în 
cuantum de 1680 lei brut. 

Art.3. Se aprobă durata de 2 ani a contractului de mandat pentru membrii Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. 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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8. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Craiova, pentru anul 2014,  aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.227/2014, conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

9. Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014. 

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

Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2014, conform anexelor nr.1 şi 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.230/2014. 

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

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

10. Proiect de hotarâre privind modificarea statului de funcţii al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

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

pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.87/2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl. Mischianu Ovidiu, în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., să voteze 
modificarea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

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

serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare, care cuprinde: Regulamentul referitor la desfăşurarea 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, 
Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor cu şi fără 
stăpân din municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii 
de gestionare a câinilor fără stăpân şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare, Criteriul de atribuire pentru activităţile 
delegate, Proiectul contractului de delegare, Fişa de date a achiziţiei şi formulare 
aferente, prevăzută 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.109/2014. 

Art.3. 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 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Gheorghiţă).  
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot pentru 
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 Hărţile strategice de zgomot pentru municipiul Craiova, prevăzute în  

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

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor  pentru activitatea de 
administrare şi exploatare a toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din 
municipiul Craiova. 

 Dl. Badea: 
 Revin cu rugămintea pe care am avut-o luna trecută, aceea de a încerca să 
organizăm în Craiova câteva toalete publice. Ne batem pentru „Craiova – capitală 
culturală europeană” şi este jenant. Nu au oamenii unde să-şi facă nevoile în zona 
centrală. Încercaţi dvs. Să găsiţi câteva locaţii pe care să încercăm să le amenajăm cu 
resurse proprii, să scăpăm de această anatemă ce planează asupra noastră. 
 D-na Primar: 
 Ce înseamnă cu resurse proprii? 
 Dl. Badea: 
 Mă refer la resursele primăriei, nu pe fonduri europene. 
 D-na Primar: 
 În luna septembrie o să vă propunem o variantă de la buget pentru toalete 
ecologice, să prindem ca să putem să facem licitaţie. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor  pentru activitatea de administrare şi exploatare a 

toaletelor ecologice şi a WC-urilor publice din municipiul Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.21/2013. 

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.  
 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcţionare al 
activităţii de ridicare auto, prestată de către Regia Autonomă de Transport 
Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea programului de funcţionare al activităţii de ridicare auto, 

prestată de către Regia Autonomă de Transport Craiova, după cum urmează: 
activitatea propriu-zisă de ridicări auto: 

 - luni – vineri 8:00-20:00; 
 - sâmbătă – duminică 8:00-18:00. 

               b)  activitatea de încasare a taxei de ridicare: 
               -  luni – vineri 8:30-20:30; 
               -  sâmbătă – duminică 8:30-18:30. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 al Hotărârii 
Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.839/2013. 

             Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice  şi Regia Autonomă de 

Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

15. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile 
naţionalizate, situată în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.20. 

 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 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, str.Bujorului, nr.20, 
compus din 3 camere, în suprafaţă de 49,24 mp., dependinţe în suprafaţă de 18,51 
mp. şi alte dependinţe (pivniţă) în suprafaţă de 6,12 mp. 

Art.2. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unitatea locativă prevăzută la art.1. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către Iordache Viorel Răducu, a 
locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. 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 aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova. 

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Iordache Viorel Răducu 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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16. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional. 

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

Statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.2, ap.12, către Cofin 
Daniela. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei proprietatea privată a 
Statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl. T3, sc.5, ap.11, către Constantin 
Viorel. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere a locuinţelor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situate în municipiul Craiova, bld. Oltenia, 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 
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, prevăzute în anexa  nr.2 care 
face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 1 an. 

Art.3. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere, care au ca obiect 
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
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anexa nr.3 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
încheie actele adiţionale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de 
închiriere a locuinţelor prevăzute la art.1, 2 şi 3 din prezenta hotărâre. 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local 
lucrarea “Amenajare Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) 
str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii, şi 
preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul 
Sineasca - str.George Enescu. 

 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 declararea de utilitate publică de interes local lucrarea “Amenajare 

Canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str. George Enescu şi str.Dacia 
şi 2) str. Deceneu şi str. Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere 
str.Pârâului ” – Tronsonul II- zona Cimitirul Sineasca-str.George Enescu. 

Art.2. Expropriatorul va fi municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:  
           Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 5.691.086 lei  
                 din care:  C+M                                       2.698.220 lei 
  (1Euro = 4,3602 lei la data de 22.02.2012) 
           Durata de realizare a investitiei: 9 luni. 
           Lungimea canalului = 349 m canalizare pluvială; 420 m canalizare menajeră; 114 

m subtraversare 
Art.4. Se aprobă amplasamentul lucrării, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din  prezenta hotărâre. 
Art.5. Se aprobă sursa de finanţare din bugetul local al municipiului Craiova.  
Art.6. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care 

constituie coridorul de expropriere, identificat conform art.4 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Se aprobă suma globală a despăgubirilor, în cuantum de 792.900 lei (178.800 
euro), stabită pe baza raportului de evaluare, prevăzut în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Termenul în care despăgubirile estimate se virează într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului, este de 90 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
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Art.9. 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.  
 
 

19. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extindere 
sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în 
judeţul Dolj” a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „EXTINDERE SISTEME 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, INCLUSIV BRANŞAMENTE 
ŞI RACORDURI ÎN JUDEŢUL DOLJ” a terenului pentru extinderea 
obiectivului de investiţii „Extindere alimentare cu apă şi canalizare Craiova, 
reabilitare staţie de apă Bordei”, în cadrul proiectului „EXTINDERE SISTEME 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, INCLUSIV BRANŞAMENTE ŞI 
RACORDURI ÎN JUDEŢUL DOLJ”, identificat conform anexelor nr.1 şi 2 
(pag.1-15) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Extinderea obiectivului de investiţii „Extindere alimentare cu apă şi cananlizare 
Craiova, reabilitare staţie de apă Bordei”, aferent proiectului „EXTINDERE 
SISTEME ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE, INCLUSIV 
BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI ÎN JUDEŢUL DOLJ”, se va face pe terenul 
care se află în domeniul public al localităţii Craiova, teren disponibil exclusiv 
pentru realizarea obiectivului propus în proiect. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai. 

 Dl. Vasile: 
 Încă de când s-a hotărât să scoatem la concesiune această piaţă am fost împotrivă 
şi încă eu consider că această piaţă trebuie administrată şi reabilitată de către noi. În 
momentul în care s-a hotărât scoaterea la concesiune nu ni s-a prezentat o situaţie 
financiară temeinică prin care să reiasă că în ultimii ani sau în ultimul an această piaţă nu 
a fost profitabilă, deci nu am avut niciun fel de raport, care a fost gradul de închiriere, 
care a fost pierderea, care a fost profitul. Din aceste motive eu consider că încă putem 
reabilita o piaţă care deserveşte un cartier întreg. Este singura piaţă şi ni se pare puţin 



Ramona-sapl 6/-     ord. 28.08.2014                                                         27                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

ciudat să o concesionăm pe câteva sute de euro şi să nu găsim resursele financiare interne 
să o modernizăm şi să o administrăm în favoarea cetăţenilor din această zonă. În 
consecinţă, voi vota împotrivă la acest proiect. 
 D-na Primar: 
 Faptul că nu este profitabilă cred că era vizibil cu ochiul liber când treceaţi pe 
acolo şi vedeaţi că erau doar trei mese ocupate şi restul coş de gunoi. În ceea ce priveşte 
posibilitatea SC Pieţe de a face investiţii, ştiţi foarte bine că la un profit de 4 miliarde lei 
vechi, este imposibil ca să te apuci şi să reglezi toate problemele  care sunt în pieţe. Din 
punctul meu de vedere este singura variantă posibilă. O să vedem dacă am greşit noi sau 
nu după, dar eu cred că acea piaţă cu un investitor privat poate să  amenajeze să iasă o 
piaţă adevărată pentru un cartier, mai ales că deserveşte şi zona în care este şi Spitalul nr. 
1. Nici eu nu înţeleg de ce nu a funcţionat această piaţă şi ce s-a întâmplat cu ea de erau 
doar trei mese ocupate. Poate şi din cauza chioşcurilor  foarte multe din zonă care nu mai 
sunt câte erau în zona respectivă, dar au rămas pentru că erau oamenii în legalitate şi ştiţi 
bine că le-am prelungit contractele. Dar nu dă randament, nu avem altă variantă. Acelaşi 
lucru este şi la Piaţa Orizont unde ştiţi foarte bine că erau două mese, nu trei ca aici. 
 Dl. Vasile: 
 D-na primar, dacă se poate. Eu vă înţeleg  şi tot timpul v-am crezut pe cuvânt însă 
suntem şi oameni ai hârtiilor, adică era bine dacă vedeam  hărtiile. 
 D-na Primar: 
 Dl. director, transmiteţi-i raportul cu tot ce s-a întâmplat în acea piaţă, toate 
încasările, cheltuielile pe care le-aţi avut dvs. 
 Dl. Vasile: 
 Doar 4 miliarde profit, dar dacă vedeam un mic proiecţel în care să vedem despre 
ce sumă este nevoie, care ar fi fost rentabilitatea, dacă se poate accesa un credit la o 
bancă, adică vrem să fim un pic mai documentaţi înainte de a da această piaţă la 
concesiune. 
 D-na Primar: 
 Poate ne spuneţi şi cum profitul s-a dus pe procesele pierdute cu salariaţii. 
 Dl. director Neagoe: 
 Pe mandatul trecut al administraţiei locale a fost aprobat de către consiliul local 
efectuarea unui studiu de fezabilitate şi un proiect. Cred că şi dvs. Faceaţi parte din 
vechea administraţie şi proiectul acela se  ridica la 24 miliarde fără TVA investiţia de 
acolo. Noi am făcut un profit de 4 miliarde pe care l-am repartizat acoperind pierderile 
din 2012 înainte de preluarea noului mandat al administraţiei. Suma este de 24 miliarde, 
dacă consideraţi că o puteam noi face  vreodată, vă aşteptăm cu idei că nu este niciun fel 
de problemă. 24 miliarde aţi hotărât dvs. că va costa investiţia acolo. 
 Dl. Vasile: 
 Eu vă întrebam dacă se putea accesa vreun proiect european sau altă sursă de 
finanţare. 
 Dl. director Neagoe: 
 Noi nu ştim dar dacă dvs. ştiţi, vă aşteptăm cu propuneri, nu este niciun fel de 
problemă. V-am spus suma care este, 24 miliarde lei vechi fără TVA proiect aprobat de 
dvs. în consiliul local.  
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 D-ra Predescu: 
 Vroiam doar să spun că-mi aduc foarte bine aminte, era un proiect vechi, era o 
clădire care  părea mai mult a navă spaţială decât piaţă, aşa cum o votasem atunci, şi-mi 
aduc la fel de bine aminte  că dezafectarea acelei pieţe începuse din mandatul trecut 
încetul cu încetul. De aceea nu mai rămăseseră decât câteva tarabe cu fruncte şi cu flori 
în faţă pentru că restul fuseseră demolate între timp din mandatul trecut din câte îmi aduc 
aminte.  
 D-na Primar: 
 Erau mai multe mese, dar erau neocupate. Sigur că toţi ne-am fi dorit s-o păstrăm 
în patrimoniul nostru, dar nu se poate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire a licitaţiei publice, în vederea concesionarii terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1241 mp., situat în 
str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1Mai, prevăzut  în   anexa  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, la valoarea de 3,07 lei/mp/lună (fără TVA). 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 25 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Vasile) şi 1 abţinere (Cherciu).  
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a 
terenului situat în municipiul Craiova, str. Vânători, nr.6. 

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

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de 
piaţă şi a nivelului minim al redevenţei de la care se va porni negocierea, la 
valoarea de 2,12 lei/mp/lună (fără TVA), pentru terenul aparţinând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 76 mp., situat în str.Vânători, nr.6, 
prevăzut  în   anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv 
str.Constantin Argetoianu, nr.2A. 
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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 schimbul ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 119,70 mp., 

proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, fără număr şi 
terenul intravilan, în suprafaţă de 60 mp., din str.Constantin Argetoianu, nr.2A, 
proprietatea privată a numiţilor Neagu Constantin şi Neagu Doina, având nr. 
cadastral 219332, înscris în cartea funciară nr.219322, situat între punctele 
cadastrale 27, 28, 29, 30 din Planul de amplasament şi delimitare, identificate în 
anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de 
Neagu Constantin şi Neagu Doina. 

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

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

 
 

23. Proiect de hotărâre privind închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C. EXTENSIV 
COM S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L.. 

 Dl. Cherciu: 
 Vreau să aduc la cunoştinţă şi plenului poziţia mea din comisiile de specialitate în 
legătură cu acest punct. Precizez de la bun început ca să nu existe alte interpretări că 
motivul pentru care mă voi abţine este că n-ar fi prima hotărâre în care suntem puşi să 
luăm o hotărâre fărî a ni se prezenta argumente solide, iar în această situaţie mă refer la 
faptul că nu există în raportul de specialitate o evaluare chiar sumară pentru cheltuielile 
care se presupun a fi implicate de aducerea acestui stadion la un standard minim de 
funcţionare. În mod normal când te angajezi la ceva faci  un minim studiu în care să ţi se 
spună urmează să cheltuim pentru a aduce acest stadion la suma de atât. Aceasta este 
prima obiecţie. A doua este legată de faptul că primăria, consiliul local, este înscrisă la 
masa credală a acestei firme care în clipa de faţă se află în insolvenţă şi dacă informaţia 
din presă este corectă, înţeleg că avem de încasat o sumă în jur de 3 miliarde care 
reprezintă taxe şi impozite neachitate de firma proprietară a acestui imobil. În această 
situaţie eu am solicitat în comisia juridică să se găsească o formulare prin care eventualul 
contract de închiriere să beneficieze de compensarea chiriei cu suma restantă. Încă o 
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dată, nu sunt jurist, deci nu am această specialitate, eu pot formula o solicitare de bun 
simţ şi cred că este datoria compartimentului de specialitate să găsească modalitatea în 
care acest lucru se poate face din punct de vedere legal. Este uşor să spui – nu se poate – 
şi aici deschis o paranteză, a devenit o practică curentă a compartimentului juridic, în loc 
să caute soluţii, să ni se servească motive că nu se poate.  Într-o firmă privată oamenii 
sunt plătiţi să se poată nu să nu se poată. Mi s-a adus un argument că decizia este la 
latitudinea comitetului creditorilor. Este adevărat că până la urmă şi contractul pe care 
noi urmează să-l semnăm putem să-l condiţionăm acestor creditori care, la urma urmelor, 
ar fi avantajaţi, adică ar avea şi ei interesul să se îndestuleze suma pe care o au de 
recuperat cu aceste venituri, adică nu văd de ce ar avea ceva împotrivă. Altfel, deci dacă 
nu luăm o astfel de măsură, vom fi în situaţia în care noi vom plăti chirie, suma 
respectivă va intra în suma totală,  de unde fiecare creditor nu ştiu în ce ordine, practic va 
intra în posesia sumelor plătite de către primărie şi vom admira cum alţii se îndestulează. 
Atâta vreme cât nu s-a realizat această condiţie şi nimic nu se prefigurează, eu voi fi 
împotriva acestui proiect. 
 D-na Primar: 
 Este dreptul dvs. să fiţi împotrivă. Vreau să dau câteva explicaţii totuşi pentru 
ceilalţi consilieri care vor să voteze acest proiect. Prin asocierea pe care noi am făcut-o, 
consiliul local  Craiova, cu firma care investeşte şi aici aş vrea să fac precizarea că până 
acum consiliul local Craiova nu a investit niciun leu la echipa de fotbal, şi cu Clubul 
Sportiv Universitatea Craiova, la obligaţiile noastre era trecut asigurarea unui stadion în 
Craiova pentru ca echipa să poată să-şi desfăşoare jocurile. Situaţia este cea pe care o 
ştiţi. Deja trebuie să începem demolarea stadionului Ion Oblemenco pentru că CNI a 
aprobat suma de bani pentru construcţia noului stadion sportiv. Ne-am fi dorit ca să nu 
ajungem la această variantă de a trebui să închiriem un alt teren şi să avem gata stadionul 
mic cu pista de atletism din spate, dar, aşa cum ştiţi, am avut două rânduri de licitaţii la 
care nu s-a prezentat absolut nimeni şi atunci automat s-a prelungit termenul în care va fi 
gata acel stadion, deci suntem într-o situaţie de avarie, fie pierdem 55 milioane de euro 
de la CNI şi ţinem blocat acest proiect  ca să nu închiriem Extensiv, fie închiriem 
Extensiv pe o sumă care vă asigurăm că va fi modică. Nu vom face investiţii pentru că nu 
are rost să facem investiţii în stadionul Extensiv. Probabil că din sponsorizări trebuie 
făcute câteva igienizări în vestiare, vom lua câteva scaune care rămân de pe Ion 
Oblemenco şi le vom transfera pe Extensiv cât timp joacă echipa acolo. Vom lua 
turnicheţii de asemenea, de la Oblemenco şi îi vom muta pe Extensiv adică vom folosi de 
la Ion Oblemenco toate aceste lucruri astfel încât să nu fie necesar să investim în 
Extensiv. În ceea ce priveşte posibilitatea de a face o compensare, din punct de vedere 
juridic este imposibil nu pentru că am avea noi jurişti proşti ci pentru că  nu se poate. 
Lichidatorul are un plan al lui de reorganizare, dar ce pot să vă asigur este că vom 
recupera  toţi banii pe care îi avem de recuperat de la debitor aşa cum s-au recuperat de la 
toate celelalte entităţi, cel puţin de doi ani încoace de când sunt eu primar. Adică suma pe 
care o vom avea de plătit acum va fi una modică, dar suma de bani care trebuie 
recuperată de la patronii de la Extensiv, vă asigur că absolut toată până la ultimul leu va 
intra în contul municipalităţii la data la care, sigur, din punct de vedere juridic se va 
putea face acest lucru.   
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 Dl. Cherciu: 
 Apreciez răspunsul d-nei primar atâta că aici poate ne deosebim. Dânsa lucrează 
pe viziuni, eu prefer să lucrez pe cifre şi pe documente. Am o singură corecţie de făcut la 
afirmaţia că n-ar fi legal să se facă această compensare, eu vă spun din propria 
experienţă. Firma pe care o conduc în acest moment are nişte bani de recuperat de la o 
firmă  în insolvenţă şi cu acordul creditorilor compensăm, firma respectivă ne oferă 
servicii care compensează suma. Deci se poate. Nu cred că există vreo prevedere legală 
care să excepteze consiliul local. 
 D-na Primar: 
 Între firme private.  
 Dl. Badea: 
 Ca o completare. În cadrul acestui contract de asociere între Clubul Sportiv 
Universitatea, primăria din Craiova şi investitorul care ţine echipa de fotbal  este stipulat 
clar că toate încasările în sumă de 10% din vânzările de bilete şi abonamente revin 
primăriei. În nultimul an, fiind implicat în activitatea acelui club, ştiu foarte bine, au fost 
virate către primăria din Craiova peste 50 mii lei, deci în cazul în care vom lua pentru o 
perioadă limitată de timp acest stadion în închiriere, suma pe care noi o vom plăti va fi 
clar, cred eu apropiată de ceea ce vom încasa din redevenţa de 10% pe care trebuie să o 
dea cel care investeşte  în echipa de fotbal Primăriei din Craiova. Consider că este 
imperativ necesar să ne ţinem de cuvânt şi să oferim celui care investeşte foarte mult 
pentru a ţine o echipă de fotbal pentru că până la urmă primează imaginea Craiovei şi 
interesul craiovenilor.  
 Dl. Pană: 
 Eu n-o să intru pe fondul juridic al problemei. Cu toţii iubim sportul în Craiova, cu 
toţii iubim fotbalul, pe care cândva îl trăiam la intensitate maximă. Eu mai revin la o 
chestiune. Poate că nu se iveau asemenea discuţii şi  aici cu alte ocazii. Dacă şi noi am fi 
avut o foaie de parcurs, noi consilierii, poate că executivul ştie care sunt etapele şi cum 
trebuie urmărite, dar şi consiliul local trebuie să fie foarte bine informat, pentru că până 
la urmă noi suntem cei care aprobăm orice hotărâre.  În acest sens aş dori în continuare o 
foaie de parcurs. Sunt două obiective. Un obiectiv este stadionul acela cu 5000 locuri. Aş 
dori o informare sub formă de obiectiv, denumire, etapele care sunt parcurse şi resursele 
financiare, pentru a avea şi noi o situaţie  clară. Am mai vorbit cândva despre această 
chestiune şi ştiu că mi s-a spus atunci că nu noi suntem investitorii.    
 D-na Primar: 
 Eu vreau să-i spun d-lui consilier  că nu s-a schimbat nimic de la şedinţa trecută 
când aţi întrebat acelaşi lucru şi v-am răspuns. 
 Dl. Pană: 
 Nu-mi amintesc să-mi fi răspuns despre stadion. Dar vreau şi eu un document scris 
de la executiv. 
 D-na Primar: 
 De ce să vă dăm scris? Nu ţineţi minte? Vă spun eu. În luna martie anul viitor va fi 
gata stadionul mic, ar fi trebuit să fie gata mai devreme dar din cauza licitaţiilor care s-au 
anulat nu s-a putut ţine. Construcţia acestui stadion durează şase luni de zile, deci în 
martie va putea fi inaugurat acest stadion. În ceea ce priveşte stadionul Ion Oblemenco, 
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în luna noiembrie va trebui să înceapă deja ridicarea  construcţiei lui. Asta depinde însă 
de noi cât de repede ne mişcăm  ca să facem demolarea stadionului care este sarcina 
primăriei. Dacă ne mişcăm până în luna noiembrie să-l demolăm, poate să înceapă 
construcţia. Dacă ne mişcăm până anul viitor, va începe construcţia anul viitor. Important 
este că CNI şi-a ţinut promisiunea şi este bugetat stadionul mare.  
 Dl. Pană: 
 Văd că este foarte greu să putem să urmărim în mod organizat, dar administraţia 
este grea. 
 D-na Primar: 
 M-am gândit doar că semnez şase mii de hârtii  zilnic, nu este cazul să mai semnez 
una, când pot să vă dau răspunsul personal. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

 Art.1.  Se aprobă închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, cu nr. cadastral 4926/1 şi 
nr.4926, înscrisă în cartea funciară nr.4036 a localităţii Craiova, situată în 
municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35, de la S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C.NICK S.P.R.L. 

  Art.2.  Preţul de pornire al închirierii va fi stabilit prin raport de evaluare, care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.EXTENSIV COM 
S.R.L., prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 25 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Cherciu) şi 1 abţinere (Badea).  
 
 

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

 Dl. Ştefârţă: 
 La punctele 24, 25 şi 26 mă voi abţine. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în asnamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2014, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect 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. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect 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. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 28.08.2014                                                         33                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.3. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2018, a duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate 
în pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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, 2 şi 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Preţul închirierii terenurilor şi spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.785/2013 privind aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

Art.6. 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 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri din municipiul 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 
proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, prevăzute în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 
31.08.2024. 

 Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, 
cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 
31.08.2018. 

 Art.3. Se aprobă anularea poziţiilor 19, 21, 22, 26, 43 din anexa 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.254/2014 şi a poziţiei nr.3 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2014. 

  Art.4. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.795/2013 prin completarea cu 2 poziţii referitoare la spaţiile 
comerciale aparţinând S.C.PREMIER PREDA S.R.L şi prelungirea duratei celor 
două contracte de închiriere, identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, până la data de 31.08.2018. 

 Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.254/2014. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 28.08.2014                                                         34                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.6. Preţul închirierii terenurilor identificate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre se 
stabileşte conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.671/2013 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2014. 

Art.7.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere  identificate la art.1 şi 2 din prezenta 
hotărâre.  

Art.8. 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 25 voturi pentru şi 
2 abţineri (Ştefârţă, Ştefănescu).  
 
 

26. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în pieţele din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
terenurilor identificate la art. 1, conform anexelor nr.2 – 11, respectiv anexelor 
nr.12-21 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.785/2013 referitoare la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
semneze contractele de închiriere a suprafeţelor de teren identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

 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 26 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova a bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-
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Big”, concesionat către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării, demolării 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 bunului „Copertină flori din Piaţa Craioviţa Nouă-Big”, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificare şi modificarea pe cale de 
consecinţă a art.1 din contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect 
bunurile ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare, 
demolare şi valorificare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova. 

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

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

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

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

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

din prezenta hotărâre; 
d) se modifică elementele de identificare ale bunului prevăzut în anexa nr.2 care 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
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inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
modificată şi completată şi anexa nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
α) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 

identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
β) se anulează bunul identificat 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, modificată şi 
completată, nr.174/2001 referitoare la darea în administrarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile (clădiri şi terenuri) în care acestea 
îşi desfăşoară activitatea, preluate în domeniul public de interes local al 
municipiului Craiova, nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.293/2014 
referitoare la modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova. 

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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30. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local 

al Municipiului Craiova nr.265/2014 referitoare la trecerea din domeniul 
public şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, în domeniul privat al municipiului 
Craiova a construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi demolării. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.265/2014 cu privire la mandatarea directorului Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova de a îndeplini 
toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 
construcţiilor situate în str.Caracal, nr.132. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.354/2013 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE 
pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3”. 

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

Craiova nr.354/2013 şi vor avea următorul conţinut: 
           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 

Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 17.657.207,48 lei.” 

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

- 6.631.699,84 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 3.315.849,92 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  3.315.849,92 lei; 
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- 1.077.957,89 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, 
inclusiv TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul 
Craiova, în sumă de 437.333,77 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în 
sumă de  640.624,12 lei.” 

Art.2.Pe data prezentei hotarâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.250/2014. 

 Art.3. 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.  
 
 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.207/2014 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Reabilitare Grup Şcolar ICM „George Bibescu” 
Craiova ca şcoală de arte şi meserii”, a cheltuielilor legate de proiect şi a 
acordului de parteneriat. 

 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 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.207/2013 şi vor avea următorul conţinut: 
         „Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare Grup Scolar ICM 

George Bibescu Craiova ca şcoala de arte meserii”, în cuantum de 14.956.179,87 
lei (inclusiv TVA), care cuprinde următoarele cheltuieli: 

          a) Cheltuieli eligibile în suma de 13.367.599,86 lei din care: 
- 267.352 lei - contribuţia proprie la cheltuielile eligibile în procent de 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
- 13.100.247,86 lei - reprezentând finanţare nerambursabilă în procent de 98% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului” 
b) Cheltuieli neeligibile în sumă de 1.588.580,01 lei.” 
 „Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în numele şi pe seama parteneriatului, în cuantum de 
1.855.932,01 lei, compusă din: 
- 267.352 lei reprezentând contribuţia la cheltuielile eligibile de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului; 
- 1.588.580,01 lei cheltuieli neeligibile, din care 699.099,02 lei sunt cheltuieli 
deja efectuate, reprezentând sume achitate de către Grupul Şcolar ICM George 
Bibescu Craiova înainte de semnarea contractului de finantare.” 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unor obiective de investiţii 
prevăzute în anexa 9 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.322/2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea denumirii obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr.9, 

Cap.84.02, pct.1, 2, 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.322/2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

34. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Corabia”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Corabia” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 501,06/404,079 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 402,81/324,85 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 224 m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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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35. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str.Motru”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Motru” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 828,95/668,511 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 692,39/558,38 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 340 m  

            4. Lăţime stradă –  l=5,50 m (pe primii 260 m);zona de racordare de la 5,50 m la 
4  m, pe lungime de 25 m; 

                     l=4,00 m pe ultimii 55m spre str.Brestei 
  5. Lungime trotuare – 656 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1,00 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

36. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Pui de Lei”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Pui de Lei” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 462,58/373,045 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 369,12/297,676 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 287 m  

            4. Lăţime stradă –4,50 m pe primii 165 m; 3,50 m pe următorii 122 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii 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.  
 
 

37. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Buziaş”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Buziaş” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)               - 1.543,71/1.244,916 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1327,39/1070,477 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 452 m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x452 m 
  6. Lăţimi trotuare – 2,50 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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.  

 
 

38. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Răşinari”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Răşinari” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)               - 2.012,73/1.623,169 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.737,83/1.401,48 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 703 m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
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            5. Lungime trotuare – 2x703 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1,50 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

39. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Aleea Dunării”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Aleea Dunării” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 635,84/512,771 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 523,24/421,97 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 183 m  

            4. Lăţime stradă –6 m 
            5. Lungime trotuare – 285 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1,5 m pe partea stângă şi 1,50 m pe partea dreaptă 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

40. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Drumul Fabricii”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Drumul Fabricii” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.228,8/990,972 mii 

lei  
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               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.045,49/843,138 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 395 m  

            4. Lăţime stradă –6 m 
            5. Lungime trotuare – 2х395 m 
            6. Lăţimi trotuare – 2 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

41. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Homer”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Homer” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.453,95/1.158,03 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.217,92/982,19 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 533 m  

            4. Lăţime stradă –3,5-5 m 
            5. Lungime trotuare – 542 m 

6. Lăţimi trotuare – 1 m pe partea stângă şi 1 m pe partea dreaptă(se prevăd 
trotuare numai până la intersecţia cu Aleea Odesa 2) 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

42. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Cărbuneşti”. 
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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 Expertiza tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cărbuneşti” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 296,04/238,742 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 221,8/178,874 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 88 m  

            4. Lăţime stradă –5,5 m 
            5. Lungime trotuare – 2х88 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1,8 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  

 
 

43. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Cavaleriei”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cavaleriei” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 774,76/624,566 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 645,11/520,253 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 268 m  

            4. Lăţime stradă –5,5 m 
            5. Lungime trotuare – 536 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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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44. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Corcova”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Corcova” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1355,69/1093,297 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1161,16/936,422 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 338 m  

            4. Lăţime stradă –6 m 
            5. Lungime trotuare – 2х338 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

45. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Cristian Tell”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Cristian Tell” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 357,04/287,939 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 275,01/221,779 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 122 m  

            4. Lăţime stradă –7 m 
            5. Lungime trotuare – 2х122 m 
            6. Lăţimi trotuare – 2-2,5 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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.  

 
 

46. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Ecoului”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Ecoului” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 415,61/335,17 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 328,24/264,71 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 132 m  

            4. Lăţime stradă –5 m 
            5. Lungime trotuare – 246 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m pe ambele părţi 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

47. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Iezerului”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Iezerului” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 496,47/400,379 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 398,8/321,61 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 152 m  
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            4. Lăţime stradă –6 m 
            5. Lungime trotuare – 2х152 m 
            6. Lăţimi trotuare – 2 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
  
 

48. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Livezi”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Livezi” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 832,99/671,76 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 697,98/562,88 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 202 m  

            4. Lăţime stradă –6 m 
            5. Lungime trotuare – 399 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1,50 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

49. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Marinei”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Marinei” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 2.138,59/1.724,671 
mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.853,74/1.494,95 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 731 m  

            4. Lăţime stradă –5,50 m 
            5. Lungime trotuare – 880 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Olteniţa”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Olteniţa” – varianta 1 
– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 995,26/802,629 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 841,84/678,905 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 244 m  

            4. Lăţime stradă –6 m 
            5. Lungime trotuare – 2х244 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Petrila”. 
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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 Expertiza tehnică şi Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Petrila” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 376,04/303,26 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 292,97/236,26 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 148 m  

            4. Lăţime stradă –3,50 m pe primii 56 m şi 4,50 m pe următorii 92 m 
            5. Lungime trotuare – 253 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m pe partea stângă/dreapta 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

52. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Techirghiol”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Techirghiol” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 683,86/551,503 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 564,9/455,566 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 237 m  

            4. Lăţime stradă –5,5 m 
            5. Lungime trotuare – 350 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m  

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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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53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Aleile 1-5 Gheorghe Donici”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Aleile 1, 2, 3, 4 ,5 
Gh.Donici” – varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.095,49/883,46 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 916,22/738,89 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime alei  - Aleea 1 dreapta – 58 m; Aleea 2 dreapta – 87 m; Aleea 3  

dreapta – 75 m; 
                             - Aleea 1 stânga – 86 m; Aleea 2 stânga – 108 m=Total 414 m 

            4. Lăţime alei: - Aleea 1 dreapta – 3 m; Aleea 2 dreapta - 3 m; Aleea 3 dreapta –   
4,5 m 

                                    - Aleea 1 stânga – 3,5 m; Aleea 2 stânga – 5 m 
            5. Lungime trotuare  - Aleea 1 dreapta – 58 m; Aleea 2 dreapta – 87 m; Aleea 3  

dreapta – 75 m; 
                                 - Aleea 1 stânga – 86 m; Aleea 2 stânga – 108 m=Total 414 m 

 
6. Lăţimi trotuare –Aleea 1 dreapta - 1 m pe partea dreapta; Aleea 2 dreapta – 

fără trotuar; Aleea 3 dreapta – 1,5 m pe partea dreapta;  
                             - Aleea 1 stânga – 1,5 m pe ambele parti; Aleea 2 stânga - 1 m 

pe ambele parti, 
            prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Tisa”. 

 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 a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Tisa” – varianta 1 – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 774,37/624,492 mii lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 644,18/519,501 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 381 m  

            4. Lăţime stradă – 4 m 
            5. Lungime trotuare – 712 m 
            6. Lăţimi trotuare – 1 m stânga şi 1 m dreapta 

    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală 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.  
 
 

55. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Pană: 
 Eu voi lua cuvântul să vă spun că astăzi nu voi ridica nicio problemă, deşi aveam 
câteva, în senm de protest pentru a scuti să se mai semneze anumite hârtii. Acesta a fost 
punctul meu de vedere astăzi decât, astăzi 2014. În rest o hârtie în plus nu contează dacă 
se mai semnează. Mai am o problemă. Au plecat o parte din colegi. Îmi pare rău că au 
întârziat, vroiam să o ridic de la început. Aici în sală cândva era un cetăţean care se 
numea dl. Roşu. Era un fel de Moş Ion Roată al Craiovei, dacă ştiţi, la toate audienţele, 
nu mai este şi vroiam să vă propun un moment de reculegere în memoria lui. 
 Dl. Cilibiu: 
 Am verificat şi lista de la şedinţa trecută cu atenţie şi lista de acum. Aleea II 
Rovine, 20 de cetăţeni au făcut adresă în 2013, li s-a răspuns de către dl. Nedelescu şi de 
d-na Monica Năstasie la vremea respectivă că va fi propusă în programul de reparaţii şi 
întreţinere străzi pe anul 2014. Din ce am înţeles de la dumnealor, nu a fost propusă şi 
arată destul de rău. Dacă puteţi să o luaţi în atenţie.  
 Dl. Cherciu: 
 Mă voi referi la trei probleme. Prima este cumva colaterală şi este legată de 
ultimul punct pe care l-am avut în discuţie. S-a tot invocat Casa de prietenie Româno-
Chineză. Îmi aduc aminte şi aş întreba unde se află acum preşedintele Casei de prietenie 
Româno-Chineze din partea română. Eu ştiu că este în puşcărie. Nu este dl. Vasilescu? 
Aşa îmi aduc aminte. Deci dânsul ne-a făcut această onoare. Ne-a împrietenit foarte tare. 
Să joace toţi table care au procedat ca dânsul. Să se adune acolo să joace. Din partea mea 
au tot timpul. Cât mai mulţi, cu atât mai bine. 
 Felul în care înţeleg unităţi din subordinea consiliului local să răspundă la 
interpelările şi întrebările consilierilor. Şi aici am un caz de bună practică şi unul negativ. 
Am făcut în şedinţa trecută două interpelări, una  adresată RAADPFL legată de o situaţie 
la bl. M14 şi credeţi-mă că nu am suficiente cuvinte de laudă legat de felul în care într-
adevăr au intervenit. Au răspuns foarte prompt, m-au informat, deci încă o dată din 
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partea mea toate felicitările pe care evident că le merită. Cazul negativ este cum a înţeles 
să răspundă RAT. Eu solicitam introducerea unui nou tip de abonament, cel pe o singură 
linie care existase în trecut şi care a fost desfiinţat, fiind înlocuit cu cea mai ieftină 
variantă, cel pe mai multe linii.  Răspunsul pe care l-am primit este parcă un răspuns 
adresat unuia care nu ştie ce vorbeşte, la primul punct mi s-a spus ceva de genul că s-au 
modificat  tarifele în hotărârile de consiliu, se enumeră toate, ştiam lucrurile astea, iar la 
al doilea mi se spunea ceva de genul că sunt foarte multe persoane care, ca să ajungă la 
serviciu trebuie să schimbe două sau mai multe autobuze. Eu n-am cerut anularea 
abonamentului pe mai multe linii, am cerut introducerea abonamentului pe o singură linie 
şi asta la solicitarea multor cetăţeni.  Eu am cerut ceva şi într-o practică care trebuie 
criticată mi se răspunde altceva. Vreau în continuare să se ia notă de această solicitare şi 
să mi se spună de ce nu se poate introduce acest abonament fără niciun alt comentariu.  
 Al treilea lucru pe care i-l adresez d-nei primar este o rugăminte de ordin personal 
pe care cred că o putem pune în practică doar cu consensul tuturor. Concret, astăzi 28 
august, fostul director al liceului Nicolae Bălcescu  din perioada când eu şi sunt convins 
că mulţi craioveni îşi făceau liceul, dl. profesor Nicolae Andrei împlineşte vârsta de 90 
de ani. Aici rugămintea mea să avem în vedere iniţierea unui proiect de hotărâre prin care 
să-l declarăm pe acest dascăl de excepţie cetăţean de onoare al Craiovei. Repet, nu am 
iniţiat în nume personal o astfel de iniţiativă pentru că sunt convins că şi executivul şi toţi 
colegii consilieri sunt în asentimentul meu şi atunci să-i dăm o formă care să pară 
iniţiativa tuturor nu a unei persoane. 
 D-ra Predescu: 
 Parte dintre cetăţenii cart. Bariera Vâlcii îndeosebi cei care locuiesc pe Aleea III 
Primăverii ne sesizează  faptul că în urma lucrărilor de realizare canalizare şi ce s-a 
realizat în zonă, a rămas totul desfăcut, nu mai este nici piatră, nu s-a turnat nici asfalt, 
plouă, sunt bălţi. Cei care au lucrat nu şi-au terminat practic lucrarea astfel cum se 
obligaseră de la început ştiut fiind faptul că noi am adoptat mult mai demult un 
regulament privind condiţiile în care se realizează astfel de lucrări. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Un lucru foarte simplu. Doresc să modificăm regulamentul de ridicare a maşinilor 
în municipiul Craiova cu un accent pus pe maşinile care blochează trotuarele. Am să le 
cer persoanelor care sunt în drept să calculeze şi costurile pentru ridicarea maşinilor pe 
trotuar pentru că de multe ori ridicarea acestor maşini este mai dificilă, presupune un 
timp mai lung şi deci este normal ca cuantumul amenzii va trebui să difere de maşina 
care se ridică în mod normal de pe carosabil. D-na Miulescu nu este de acord cu mine şi 
de data aceasta am să cer sprijinul şi altor colegi consilieri care sunt jurişti şi care au mai 
avut preocupări în zona aceasta a parcărilor şi a ridicărilor auto pentru că suntem în faţa 
unei situaţii de multe ori aproape imposibilă. Bătrânii şi persoanele cu cărucioare cu 
copii trebuie să se dea jos pe carosabil, să ocolească pe stradă maşina care cu maximă 
indolenţă  tronează pe trotuar opturându-l concret, expunându-se în felul acesta la o serie 
întreagă de pericole pentru ca să o ocolească şi să se întoarcă înapoi pe trotuar.  Este 
inadmisibil ce se întâmplă. Pe multe străzi deja sunt situaţii unde nu mai poţi să treci pe 
trotuar pentru că este o cutumă acolo, omul ştie că este bine şi nu-l deranjează nimeni 
dacă îşi ţine maşina pe trotuar. 
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 D-na Gheorghiţă: 
 În primul rând vreau să mulţumesc d-nei primar şi executivul şi Poliţiei locale 
pentru modul cum au rezolvat ultima interpelare pusă de mine în şedinţă publică, iar 
pentru a scurta şedinţa, având în vedere plecarea iminentă a administraţiei locale în 
China, am depus interpelarea de astăzi în scris. 
 D-na Primar: 
 Dl. Cilibiu – Aleea II Rovine nu ştiu ce a răspuns dl. Nedelescu, dacă a promis 
trebuia să şi facă. Tot ce pot să vă spun este că anul acesta n-am putut să asfaltăm nicio 
groapă în municipiul Craiova, nici măcar una pentru că aşa cum ştiţi cu toţii, contractul  
pentru asfaltări de drumuri este blocat în instanţă, a câştigat o firmă de pe primul loc la 
preţul ce mai mic. Aceea a fost declarată câştigătoare de  noi, a fost contestată de alte 
firme,  acum am ajuns în instanţă. Am avut aproape 400 miliarde lei vechi alocaţi pentru 
reparaţii de străzi anul acesta. În mod normal ar fi trebuit acum să avem cel puţin două 
cartiere la cheie cu suma respectivă. Din păcate n-am putut să asfaltăm nici măcar o 
groapă. Ne mai rugăm de câte un constructor  sau altul, unde sunt situaţii absolut 
periculoase pentru maşini,  să ne ajute şi să pună acolo o roabă de asfalt. Dar aceasta este 
situaţia care nu poate fi sub nicio formă pusă în sarcina municipalităţii că nu şi-ar fi făcut 
datoria. 
 Dl. Cherciu vă aşteptăm cu cererea pentru titlul de cetăţean de onoare sau cu 
propunerea respectivă. Vreau să vă anunţ că până la această dată  avem 27 de propuneri 
pentru titlul de cetăţean de onoare de la diverse ONG-uri pentru diferite personalităţi din 
Craiova sau din afara Craiovei ori noi am încetăţenit ca să fie maxim 3 pe an nu câte 20 
câţi se făceau înainte ca să aibă şi acest titlu prestanţa lui dar vă aşteptăm cu această 
recomandare. 
 D-ra Predescu – într-adevăr în Bariera Vâlcii, am fost şi ieri acolo în şantier. Avem 
probleme. Firma TMUCB care a câştigat acest contract la o licitaţie la preţul cel mai mic, 
la o licitaţie organizată de Compania de Apă, a părăsit pur şi simplu şantierele undeva 
acum două luni, ne-a lăsat peste tot cu toate străzile nepuse la punct, ar fi trebuit ca să 
aducă la starea iniţială. Sunt unele probleme pe care le sesizează   cetăţenii şi nu au 
dreptate în sensul că spun că nu s-a adus strada la starea iniţială, dar strada a fost de 
pământ, acum este tot de pământ, asta este situaţia. Sunt şi altele în care într-adevăr,  nu 
s-a pietruti aşa cum era înainte. Am avut şi situaţii în care s-a surpat, nici pământul nu 
este cel mai bun în Bariera Vâlcii, dar acea firmă acum două luni de zile a predat tot către 
o altă firmă, către MITLIV care are sarcina să  termine cei 40 km de canalizare de anul 
acesta pentru că TMUCB a fost în întârziere, s-au construit 30 km în asociere cu 
MITLIV, MITLIV  şi-a făcut partea, ca dovadă că avem cei 30 de km gata. Cealaltă 
firmă ne-a produs situaţiile despre care v-am spus  mai devreme şi acum MITLIV trebuie 
să recupereze încă 40 de km de canaizare pentru că dacă această lucrare nu se termina 
până în 2015, va trebui Compania de Apă să pună toată suma. Din cauza asta am preferat 
să-i lăsăm să lucreze mai mult pe partea de canalizare, de introducere a conductei de 
canalizare şi de apă, urmând să începem noi să pietruim apoi. Însă fiind vorba de un 
proiect european până când nu se face recepţia întregului cartier nu putem să venim şi să 
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punem noi piatră acolo pentru că ar însemna că s-a investit de două ori iar cei care fac 
controlul după ce se execută aceste lucrări trebuie să vină să vadă exact ce lucrări au fost 
efectuate. Din păcate iarăşi sunt lucruri pe care nu ştiu cum putem să le rezolvăm având 
în vedere că este vorba de finanţare europeană. Dacă noi ne ducem şi pietruim acum 
suntem pasibili cu toţii de a intra în penal pentru că nu facem altceva decât să acoperim 
ce au făcut sau ce n-au făcut acele firme, ceea ce nu este deloc în regulă. Îmi cer scuze 
faţă de locuitorii din Bariera Vâlcii, eu sunt absolut convinsă că anul viitor se va regla 
această problemă. Vom încerca şi noi să ajutăm cât  se poate. Str. Toameni s-au urgentat 
lucrările pe ea astfel încât în iarnă să intrăm cu ea asfaltată undeva la finalul lunii 
septembrie. Se fac eforturi de asemenea foarte mari ca să terminăm şi Bariera Vâlcii cât 
mai repede. 
 Dl. Ştefârţă şi pe mine mă deranjează şi eu circul pe trotuar. Aşteptăm iniţiativa 
dvs. 
 D-na Gheorghiţă, vă mulţumesc, veţi primi răspunsul în scris. 
  
 
 
                                                                                            
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 28.08.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
      Marin Traian Radu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


