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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2014 

 
 
 
        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 şedinţele: ordinară din 30.01.2014 şi extraordinară din 14.02.2014, 
unde au fost adoptate 77 hotărâri toate temeinice şi legale, cât şi procelele verbale ale 
acestor şedinţe. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul dlui consilier Marinescu Dorel pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 1484/21.02.2014, 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 27.02.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014.  

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe sectoare de 
lucru, în anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 
Craiova, către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
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Craiova, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană 
necesară pentru întreţinerea a 3 minori supuşi riscului abandonului, pe perioada 
frecventării creşei. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii, pentru anul 2014, a nivelului 
contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de 
protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de ocrotire, 
respectiv instituţionalizare sau dare în plasament. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Spitalul 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2014. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor 
proprietari, pe anul 2014. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinată închirierii 
tinerilor, situată în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, bl.T2, sc.3, ap.9. 

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149883/2003 şi nr.239065/2004. 

16. 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. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca 
obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.10. 

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă). 
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21. Proiect de hotărâre privind prelungirea 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. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.18. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132. 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a clădirilor C1-C2, situate 
în municipiul Craiova, bvd. Ştirbei Vodă, nr.34. 

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren, situat în 
municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, în vederea construirii de locuinţe colective 
cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării. 

26. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania 
Naţională de Investiţii CNI S.A., a unui teren, situat în municipiul Craiova, bvd. 
Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
Complex Sportiv Craiova”. 

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

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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea  prin negociere directă a terenurilor  
aparţinând domeniului public sau privat al  municipiului Craiova pe care sunt 
amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.448/2013 referitoare la obiectul contractului de concesiune nr.292/2007, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Roko Baroko S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.41/2014 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 
ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Parcul „Nicolae Romanescu”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea 
activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea 
activităţii gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii 
de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova. 

36. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.655/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului 
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de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului 
de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 

39. Întrebări şi interpelări. 
 

Peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind  atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de 
întreţinere – menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul 
Craiova” 

 
 Supun aprobării dvs. ordinea de zi fără a mai da citire punctelor, urmând a le citi 
cu ocazia dezbaterilor. S-au retras de pe ordinea de zi punctele: 10, 11, 12, 17 şi 24. 
Supun aprobării ordinea de zi astfel cum a fost formulată fără punctele retrase. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 Au mai fost introduse două puncte peste ordinea de zi. Le supun şi pe acestea la 
vot. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

                                                                                                    
 
 

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

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor 
cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2014.  

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe 
sectoare de lucru, în anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 
Craiova, către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
Craiova, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de 
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hrană necesară pentru întreţinerea a 3 minori supuşi riscului abandonului, pe 
perioada frecventării creşei. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii, pentru anul 2014, a nivelului 
contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de 
protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de 
ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în plasament. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau 
familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în 
natură foştilor proprietari, pe anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinată 
închirierii tinerilor, situată în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, bl.T2, sc.3, ap.9. 

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149883/2003 şi 
nr.239065/2004. 

13. 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. 

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

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având 
ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, 
str. Brestei, nr.10. 

16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul 
Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă). 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea 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. 

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.18. 

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132. 
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20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren, 
situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, în vederea construirii de 
locuinţe colective cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării. 

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania 
Naţională de Investiţii CNI S.A., a unui teren, situat în municipiul Craiova, bvd. 
Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
Complex Sportiv Craiova”. 

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

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

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea  prin negociere directă 
a terenurilor  aparţinând domeniului public sau privat al  municipiului Craiova pe 
care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.448/2013 referitoare la obiectul contractului de 
concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Roko Baroko S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.41/2014 referitoare la prelungirea duratei contractelor 
de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea 
activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea 
activităţii gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Craiova. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.655/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de atribuire a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova. 
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34.  Proiect de hotărâre privind  atribuirea contractului de delegare pentru activitatea 
de întreţinere – menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova 

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

36. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 

 
                                                                                                    

 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2013. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pe 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă 

„Oltenia” S.A, pe anul 2014, conform anexei nr.1 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.72/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru şi 1 
abţinere (Albăstroiu).  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 

liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 
2014. 

 Dl. Pană: 
 Vreau să fac o intervenţiei aici pentru că am mai discutat şi anume ca să n-o mai ridic 
la diverse, în sensul că făcusem propunerea şi nu s-a primit niciun răspuns dacă pentru 
pensionarii peste 70 de ani se acordă sau nu gratuitate.  
 D-na Primar: 
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 Aşa cum v-am spus şi data trecută este în analiză la RAT ca să vadă dacă se poate 
suporta. Dacă se suportă, vom face şi acest lucru.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 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 februarie2014, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

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

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

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 

interes local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, 
pe sectoare de lucru, în anul 2014. 

      Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru repartizarea 
persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe sectoare de lucru, în anul 2014, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Regia Autonomă de Transport 
Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului 
Locativ Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului 

Craiova, către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
Craiova, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de 
hrană necesară pentru întreţinerea a 3 minori supuşi riscului abandonului, pe 
perioada frecventării creşei. 

     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 alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, către Serviciul 

Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, a unei sume de 
bani reprezentând cheltuielile aferente indemnizaţiei de hrană necesară pentru 
întreţinerea minorilor Şoş Andreea Claudia, Şoş Andrada Gabriela şi Şoş 
Alexandra Mihaela, înscrişi la Creşa nr.2 Craiova şi supuşi riscului abandonului, 
pe perioada frecventării creşei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi 
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii, pentru anul 2014, a nivelului 

contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de 
protecţie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiază de o măsură de 
ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare în plasament. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se stabileşte, pentru anul 2014, nivelul contribuţiei Consiliului Local al 

Municipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a minorului aflat în 
dificultate pe raza municipiului Craiova, în procent de 25% din costurile aprobate 
de Consiliul Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr.18/2014, respectiv 4732 
lei/an/minor instituţionalizat şi 1704 lei/an/minor aflat în plasament.  
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Economico – Financiară 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2014, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la 

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe 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 organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014. 
Dl. Cherciu: 

Eu la punctele 9, 10, 11, 12 mă voi abţine şi motivez prin faptul că a ajuns un fel de 
sport naţional, nicio şedinţă fără modificări de organigrame. Mi se pare o dovadă crasă 
de neseriozitate. Luna viitoare vom avea schimbări la instituţiile de cultură. Am fost 
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înştiinţat că există în cazul RAADPFL o posibilă ilegalitate în transformarea unui post şi 
eu solicit ca cei care conduc această unitate să stabilească o organigramă care să fie 
valabilă cel puţin un an bugetar. 

 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L, 
pentru anul 2014, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi 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 25 voturi pentru şi 2 
abţineri (Cherciu, Gheorghiţă).  
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor 
şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele 
retrocedate în natură foştilor proprietari, pe anul 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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în 
anul 2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 

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

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

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuinţe destinată 

închirierii tinerilor, situată în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, bl.T2, sc.3, ap.9. 
     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 
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Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată 
în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl. T2, sc.3, ap.9, către Manea 
Florentina Liliana. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Manea Florentina Liliana vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
12. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.149883/2003 şi 
nr.239065/2004. 

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

Şerban Marian Silviu, titularul contractului de închiriere nr.149883/17.12.2003, 
ce are ca obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1A, 
bl.T1, sc.4, ap.11 şi Velcea Constantina Camelia, titular al contractului de 
închiriere nr.239065/29.12.2004, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul 
Craiova, b-dul Olteniei, nr.1 C, bl. T3, sc.2, ap.14. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Ion Şerban Marian Silviu şi Velcea Constantina Camelia vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
13. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe 
de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al 
municipiului Craiova. 

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

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel 
naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 
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Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de  închiriere, care au ca obiect 
locuinţele care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în 
anexa nr.2 care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 
1 an. 

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

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având 

ca obiect terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care 
sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje. 

 Dl. Cherciu: 
 La punctele 18, 19, 21 mă voi abţine din aceleaşi motive pe care le-am mai invocat 
fie în plen, fie în şedinţele de comisii. Ceea ce se întâmplă legat de aceste contracte a 
intrat în domeniul bunului plac, pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă. Am aprobat un 
regulament. Care sunt criteriile pentru că la unii se prelungesc contractele şi la alţii cu 
construcţii identice se demolează? Am avut oameni în audienţă care mi-au arătat că şi-au 
achitat datoriile şi au fost demolaţi. Cât timp nu reuşim să avem aceleaşi reguli pentru 
toţi este clar că suntem în domeniul unde cineva decide cui se prelungeşte şi cui nu. Toţi 
proprietarii au aceleaşi drepturi ori dacă nu să se interzică pentru toată lumea. Până nu 
vom avea afişate criteriile pe site-ul primăriei ca fiecare cetăţean să le cunoască, nu voi 
susţine acest proiect. 
 Dl. Vasile: 
 Votez şi eu împotrivă la aceste 3 puncte pentru că mă îndoiesc că d-na primar are 
nişte criterii corecte în a prelungi sau a nu prelungi aceste contracte. Am dat exemple 
nenumărate cu firme în care erau 24 angajaţi cu carte de muncă. Eu am fost şi pe vremea 
d-lui Solomon împotrivă şi am solicitat demolarea, dar să avem o alternativă. Nu mai 
devreme de două şedinţe, v-am spus că aţi demolat nişte chioşcuri din faţa poliţiei de pe 
Amaradia care au fost făcute cu autorizaţie, cu certificat de urbanism şi în locul acestora 
a fost amplasată o rulotă urâtă, veche care strică tot aspectul acelei zone. 
 D-na Primar: 
 Treburile sunt clare. Se prelungesc contractele celor care sunt în legalitate. Au fost 
demolaţi cei care ni-şi plătiseră taxele şi impozitele locale. Doar 3 au fost demolaţi dintre 
ceilalţi într-o zonă unde vom amplasa un loc de joacă. Cu construcţiile de pe Amaradia 
avem hârtie de la Poliţia Circulaţie care ne-au spus că acele chioşcuri n-eu ce să caute în 
faţa lor. Cu rulota voi face verificări pentru că nu ştiu despre ce este vorba. 
 Dl. Vasile: 
 Pe locul acelor chioşcuri este o monstruozitate de rulotă. 
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 D-na Primar: 
 După ce mă informez vă aduc la cunoştinţă. A fost un aviz de la poliţie în care s-a 
solicitat ridicarea lor. Eu nu am semnat de când sunt eu primar niciun fel de autorizaţie 
pentru astfel de chioşcuri. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.471/2011, care va avea următorul conţinut: 
             „Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect 

terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, până la data de 
31.12.2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

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

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.427/2011.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
3 abţineri (Badea, Vasile, Cherciu). 
 
 
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având 

ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, 
str. Brestei, nr.10. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 6 luni, a duratei contractelor de închiriere 

având ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr.10, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte managerul Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova să 
semneze actele adiţionale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” 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 (Cherciu, Vasile).  
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16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul 

Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa Nouă). 
        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 13,16 mp., situat în 

municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa 
Nouă), identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 
laborator în cabinet medical stomatologic, în vederea concesionării. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliul 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004,  nr.337/2013 şi nr.602/2013. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea 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. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2014, 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 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Preţul închirierii terenurilor 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.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  
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18. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.18. 

 Dl. Cherciu: 
 Cum am precizat şi înainte, nu voi fi pentru aceste proiecte de evaluare decât în 
momentul în care vom găsi o modalitate să reflectăm valoarea reală a unor 
amplasamente. Am avut o discuţie şi cu dl. viceprimar şi dânsul m-a asigurat că se caută 
o modalitate mai clară. În cazul evaluării de la punctul 22, este o evaluare de aproape o 
jumătate de milion de euro iar mie mi se pare exagerată. Nu pot accepta o asemenea 
evaluare. Chiar am motive în plus să nu fie de acord cu acest proiect şi să mă abţin. 
 D-ra Predescu: 
 ieri am avut discuţii în comisia juridică. Eu am solicitat completarea raportului. 
Este o grădiniţă care a funcţionat permanent. Acest imobil a fost restituit printr-o 
hotărâre judecătorescă. De mai bine de un an ei funcţionează fără titlu în acest spaţiu şi s-
au făcut numeroase demersuri pentru a găsi alt spaţiu pentru grădiniţă, ceea ce nu s-a 
găsit şi s-a realizat o înţelegere privind cumpărarea acestui imobil în care de-a lungul 
timpului s-au făcut investiţii. Eu sunt reprezentantul consiliului local în consiliul de 
administraţie al celor 3 grădiniţe comasate printre care şi aceasta. Este un imobil cu 
parter, etaj şi subsol, cu foarte multe dotări făcute de administraţia locală în timp înainte 
de 2000 şi după 2000. Este un teren mare amenajat corespunzător. În comisie nu s-au 
făcut obiecţii cu privire la evaluare atunci când s-a discutat proiectul ci doar eu am 
susţinut să fie completat raportul cu păstrarea destinaţiei.  
 Dl. Badea: 
 Este foarte important să ştiţi că acest imobil în urma evaluării, valoarea este de 418 
mii euro. Noi am avut o opţiune de cumpărare pentru 317 mii euro. A fost cât pe ce să 
pierdem acest imobil. Noi în ultima clipă am optat pentru a-l cumpăra. Trebuie să ne 
bucurăm că am reuşit să găsim resursele financiare şi să cumpărăm acest imobil pentru 
că am fi pierdut o bună afacere. Proprietarul putea să-l vândă pe piaţa liberă cu banii jos, 
dar nu a făcut-o. 
 D-na Secretar: 
 Vreau să fac o singură precizare. Raportul s-a refăcut. Noi am negociat cu 
proprietarul care la un moment dat a decedat şi a trebui să reluăm procedura de negociere 
cu moştenitorii. 
 Dl. Cherciu: 
 Vreau să fac o corecţie legată de precizarea pe care a făcut-o d-ra predescu în 
comisia juridică. Este fals. Eu am intervenit şi am spus că cumpărăm cu proprii bani 
investiţia pe care am făcut-o. Înţeleg din cele spuse de dl. Badea că vânzătorul a dat 
dovadă de patriotism că n-a vrut să vândă altcuiva şi au vând să vândă primăriei. 
 Dl. Badea: 
 Vă pot spune că proprietarii au vrut să vândă altcuiva. În ultima instanţă am reuşit 
să cumpărăm noi, ceea ce este foarte important pentru comunitate. S-a luat o clădire 
pentru o sumă care este o bună afacere pentru primărie. 
 Dl. Vasile: 
 Am înţeles că am investit în proprietatea altcuiva. Îmi motivez şi eu abţinerea la 
punctele 22 şi 23. 
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 D-na Primar: 
 Nu noi am investit în proprietatea altcuiva ci fosteo administraţii. Ideea este că 
aveam de ales între a cumpăra această grădiniţă în care consiliul local a investit foarte 
mulţi bani sau a arunca nişte copii în stradă pentru că nu mai aveam altă variantă de 
grădiniţă în zona respectivă şi de-a plăti nişte bani, poate mai mulţi, în altă parte, într-un 
local unde să facem reabilitare. Este o afacere bună. Domnii respectivi nu au dat dovadă 
de patriotism ci noi am uzat de dreptul de preemţiune. În ceea ce priveşte raportul de 
evaluare vreau să vă spun că eu nu găsesc altă modalitate decât cea strict legală. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a imobilului alcătuit din terenul în 

suprafaţă de 1011 mp. şi clădirile în suprafaţă construită de 221 mp., 104 mp., 
respectiv 92 mp., situate în municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu nr.18, cu 
destinaţia de grădiniţă-unitate preşcolară, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 

municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132. 
     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 a terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 67511 mp., înscris în cartea funciară nr.214726,  cu nr. cadastral 
214726, situat în str. Caracal, nr. 132, prevăzut  în   anexa  la  prezenta hotărâre şi 
stabilirea valorii de pornire a redevenţei la 1,15 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 şi 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică, a unui teren, 

situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, în vederea construirii de 
locuinţe colective cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării. 

 Dl. Vasile: 
 Sunt şi am fost tot timpul pentru construcţia de locuinţe pentru cetăţeni sub 35 de 
ani şi de asta m-am abţinut şi la PUZ-ul trecut pentru că îmi doream să facem de două roi 
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mai multe dacă mărim POT-ul. Noi ne obligăm, prin caietul de sarcini, să executăm 
lucrările tehnico-edilitare şi sistematizare pe verticală, conform proiectului tehnic pus la 
dispoziţie fără plată de concesionar. Știm despre ce vorbim, cât vor costa și ce înseamnă 
aceste lucrări? Sau votăm și ne angajăm la niște plăți fără să știm despre ce este vorba? 
Dacă noi vom avea atât de multe facilităţi pentru investiţii, cred că se va deforma piaţa 
economică în Craiova, dacă autorităţile impun dezvoltatotului să-şi vândă locuinţele cu 
un preţ mic. Sunt firme mai mici în Craiova care fac un bloc – două, sunt sute şi mii de 
oameni care îşi primesc salariile de la aceste firme şi cred că se încalcă principiul 
concurenţei. Atâta timp cât nu ştim aceste cheltuieli, nu cred că putem să ne angajăm şi 
să asigurăm aceste cheltuieli. Din aceste motive mă abţin. 
 D-na Primar: 
  Înțeleg de la dvs. că este o problemă, în primul rând, că ar cădea piața imobiliară 
din Craiova. Și eu vă spun că pot și ei să vină cu preţuri sub  400 de euro și vor trăi și ei.  
Dacă vor să vină la 1.500 de euro, nu vă supărați dar problema noastră este să asigurăm 
locuințe tinerilor la prețuri care să fie atractive și pe care să și le poată permite. De ce n-
aţi făcut nici una în mandatul trecut? Am discutat deja cu CEZ-ul care va face gratuit 
această investiție, cu Distrigazul care va face și el gratuit și cu Compania de Apă care va 
face și ea investiția pe cheltuială proprie. În momentul în care îţi vin 2000 de 
apartamente, ca şi utilizatori, este o investiţie în care oricine din aceşti operatori câştigă 
foarte mult. Din acest motiv nu trebuie să investim noi banii. În ceea ce priveşte 
asfaltarea parcărilor, este obligaţia primăriei de-a face peste tot în Craiova, nu numai 
acolo.  
 Dl. Cherciu: 
 Voi fi obligat să iau cuvântul de fiecare dacă când va trebui să-mi motivez votul. 
Ce vreau să adaug la ce a spus colegul meu şi cumva să nu fiu de acord cu ce spunea d-
na primar. În mandatul trecut s-au construit locuinţe prin ANL însă în mandatul dvs. n-
am auzit decât poveşti. Până atunci şi eu mă abţin la acest proiect. 
 D-na Primar: 
 Asta votăm, să se construiască locuinţe şi mandatul meu încă nu are 2 ani. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de 49 de ani, a 

terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă 
67.511 mp., înscris în cartea funciară nr.214726, situat în str.Caracal, nr.132, 
identificat în planul de amplasament şi delimitare prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea construirii de locuinţe colective, 
cu regim mare de înălţime, destinate cumpărării. 

 Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
concesiune prevăzute în anexele nr.2 şi 3 care fac parte din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
2 abţineri (Vasile, Cherciu).  
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21. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania 
Naţională de Investiţii CNI S.A., a unui teren, situat în municipiul Craiova, bvd. 
Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire 
Complex Sportiv Craiova”. 

 Dl. Pană: 
 Sunt printre cei care au susţinut ideea de licitaţie publică pentru a se face acest 
complex sportiv, dar vreau să întreb când vom şti ce facem acolo. S-au spus foarte multe 
poveşti că va fi un stadion care va costa 120 milioane, 80 milioane, 30 milioane. Ce 
facem acum? În momentul în care hotărâm sau suntem de acord, trebuie să ştim ce se 
face. O să ni se spună că nu este studiu de fezabilitate. Trebuiesă fie o temă de proiectare. 
 D-na Primar: 
 Adresaţi pe legea 544 întrebarea dvs. la CNI. Noi nu investim bani, o face CNI-ul. 
Nu cred că vă poate da nimeni un răspuns că n-a fost făcută licitaţie. Sin estimări cred că 
ajunge la 60 milioare euro. S-ar putea să fie mai puţin. Dacă vă întrebaţi vis a vis de 
această investiţie de ce a durat atât, atâta timp cât au fost litigii pe teren, CNI n-a fost de 
acord să facă niciun pas mai departe. Nu pot să demareze investiţia pe un teren care este 
în litigiu. Marţi s-a terminat litigiu , miercuri a apărut această hotărâre. Termenul de 
realizare trebuie să fie undeva la finalul anuzlui 2016. Mi-ar fi plăcut foarte mult să tai 
panglica pe mandatul meu. Poate avem noroc şi se finalizează până la sfârşitul 
mandatului. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 133.991 mp., care aparţine 

domeniului public al municipiului Craiova, situat în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, după 
cum urmează: 
a) lotul 1 în suprafaţă de 57.019 mp.; 
b) lotul 2 în suprafaţă de 76.972 mp. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul privat al municipiului 
Craiova şi administarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a lotului 2, 
identificat în art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de  
Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, bld. Ştirbei Vodă nr. 34, în suprafaţă de 
76.972 mp.(lotul 2), liber de orice sarcini, pentru executarea obiectivului de 
investiţii «Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal».  

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
comodat, protocolul de predare-preluare şi să reprezinte municipiul Craiova în 
faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate  imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.339/2013 şi 764/2013. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
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Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico 
– Financiară şi Compania Naţională de  Investiţii “C.N.I.” 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 (Manda). 
 
 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul 

privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova după cum urmează: 
α)  se modifică elementele de identificare, valoarea  de inventar şi suprafaţa  

bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotărâre; 

β)  se completează cu bunurile  identificate în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
23. 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, prin completarea cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 
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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. 
 
 
24.  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: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 şi anexa nr.1A care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar ale bunurilor 
identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă concesionarea către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a terenului 
aferent Pieţei Agroalimentare Brestei, situat în str. Brestei, în suprafaţă de 980 
mp., din care 780 mp. aferenţi construcţiei,  identificat în anexa nr.3 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova conform anexei nr.4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă concesionarea către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A a  bunurilor 
identificate în anexa nr.5 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport 
Craiova, identificate în anexa nr.6 din prezenta hotărâre 

               Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.80/2006, nr.447/2007 şi nr.198/2010. 

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

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L.,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 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. 
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25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea  prin negociere 
directă a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al  municipiului 
Craiova pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale. 

 Dl. Cherciu: 
 Din păcate, noi consilierii care reprezentăm opoziţia, n-avem foarte mult la 
dispoziţie decât să semnalăm şi să atragem atenţia. Vă asigur şi sunt convins că sunt 
mulţi care pot să confirme că practica acestor modificări la modificări la modificări nu 
exista în mnadatul trecut. V-am înştiinţat că modificăm hotărârea din 2013, chiar din 
ianuarie 2014. Dacă consideraţi că acesta este un mod de lucru, eu îl caliifc un mod 
haotic. Explicaţiile trebuie căutate. Majotitatea funcţionarilor sunt aceiaşi care erau şi în 
mandatul trecut. Ce ştiu că s-a schimbat, sunt şefii. Problemele trebuie căutate. Şi noi am 
ajuns în aceeaşi situaţie şi sutn anumiţi oameni în funcţii de conducere în care pălăria 
este prea mare pentru capul lor şi le cade pe ochi. În chestiunea acestor modificări, nu 
mai vorbescde ce s-a întâmplat pe ordinea de zi. Se introduc puncte pe ordinea de zi şi 
când ne ridicăm în picioare să plecăm din comisii. Încerca d-na secretar să ne spună 
despre o hotărâre pe care eu nici măcar n-am văzut-o. Am primit e mail în care sunte, 
invitaţi să votăm modificări la modificări. Nu vă fac exclusiv pe dvs. vinovată însă puneţi 
piciorul în prag, luaţi atitudine pentru că cei care sunt în jurul dvs. au un mod de lucru cu 
totul şi cu totul haotic. Dacă noi am ajuns să modificăm hotărâri care au fost luate în 
şedinţa trecută, invocând nu ştiu ce lege. Funcţionarul este incompetent. Îl plătim 
degeaba. Oamenii aceştia primesc salarii. În concluzie, noi, în calitate de consilieri de 
opoziţie de câte ori vom vota aceste modificări de proiecte de hotărâre nu le vom susţine 
pentru a descuraja aceste practici. 
 D-na Primar: 
 Să înţelegem despre ce vorbim. Astfel de modificări se fac la hotărâri de genul: ani 
de zile statul n-a luat niciun ban de la nişte doamne şi domni. Am hotărât să-i punem să 
plătească pe ultimii 3 ani cât ne permite legea. După care persoanele respective au venit 
şi au spus că nu îşi permit aceste sume, să le dăm voie eşalonat. Ce trebuia să facă 
administraţia, să nu modifice aceste hotărâri şi să ia bani, sau să rămânem aşa să-i forţăm 
să dea banii repede, ei nu pot şi să nu ne alegem cu nimic. Ne mişcăm foarte repede în 
administraţie. Acum pentru că obţinem mai repede avize, pentru că ne ducem personal, 
aceşti funcţionari despre care dvs. vorbiţi, au făcut multe drumuri la Bucureşti ca să 
descurce aceste lucruri. Când luăm un aviz, este normal să-l introducem pe ordinea de zi, 
nu mai aşteptăm încă o lună. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.86/2013, care va avea următorul conţinut: 
            „Art.5. Proprietarii construcţiilor au obligaţia să achite chiria pe ultimii trei ani 

până la data de 31.12.2015,  în caz contrar aceştia au obligaţia de a desfiinţa 
construcţiile şi a aduce terenul în starea iniţială, pe cheltuiala proprie”. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.204/2013. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 2 
abţineri (Cherciu, Vasile).  

 
 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.448/2013 referitoare la obiectul contractului de 
concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.Roko Baroko S.R.L. 

 Dl. Vasile: 
 Vreau să-mi motivez abţinerea pentru aceleaşi considerente pe care le-a făcut şi dl. 
Cherciu. 
 D-ra Predescu: 
 Este o discuţie eminamente politică. La aceste proiecte, dacă citim conţinutul lor, 
nu este vorba de vreo greşeală din partea cuiva. Sunt reangajări la contractele iniţiale şi 
se modifică hotărârea iniţial adoptată în urmă cu câţiva ani. Dacă ar fi altceva, s-ar fi 
putut discuta. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.Se aprobă modificarea art.2, lit.b din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.448/2013, care va avea următorul conţinut: 

            "concesionarul S.C.Roko Baroko S.R.L. are obligaţia să achite folosinţa terenului 
în suprafaţă de 665 mp. pe ultimii 3 ani, până la data de 31.12.2015, în caz contrar 
acesta are obligaţia de a desfiinţa construcţiile edificate fără titlu şi a aduce terenul 
în starea iniţială, pe cheltuiala proprie”. 

 Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.292/2007. 

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

    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 2 
abţineri (Vasile, Cherciu).  

 
 
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.41/2014 referitoare la prelungirea duratei contractelor 
de închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”. 
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    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.41/2014, în sensul completării cu o poziţie, respectiv Întreprindere 
Familială Fota Costel, chioşcul nr.10, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”, ce 
face obiectul contractului de închiriere nr.17PR/2011. 

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 2 
abţineri (Vasile, Cherciu).  

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea 
activităţii 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 Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii de dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea 
activităţii gestionare a câinilor fără stăpân în municipiul Craiova. 

 Dl. Pană: 
 Plecând de la ideea că noi dorim să rezolvăm problema, vrem să venim în sprijinul 
salariaţilor din primărie, ieri în comisie am propus anumite amendamente la acest caiet 
de sarcini şi ştim cu toţii importanţa caietului de sarcini şi anume faptul că în caiet este 
trecut că dacă cel care a câştigat licitaţia nu respectă termenele, să-l putem acţiona în 
instanţă. Din experienţa pe care am avut-o de atâţia ani de zile, am încercat să fac câteva 
propuneri. Era vorba ca în fond să respectăm plecând de la regulament, cum se va face 
toată această acţiune pentru că va fi şi o problemă financiară a noastră, dar nu vreau să 
dezbinăm populaţia între cei care doresc câinii şi cei care nu-i doresc. Mai putem să 
modificăm. Noi trebuie să devenim o capitală culturală şi nu o capitală criminală. Putem 
să rezolvăm această problemă. La indicatorii de sarcini care sunt trecuţi, ar fi trebuit să 
pune, şi numărul de adopţii pe care le face acel operator. Noi trebuie să ştim. Revin la 
ideea că nu vreau ca peste o perioadă o să vedem la punctul 36 faptul că n-am remarcat 
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cum trebuie. Poate şi noi, cei care suntem aici, încercăm să rezolvăm această problemă. 
Este adevărat că ne puneţi în situaţia în care nu pot să mă abţin. Să încercăm să analizăm 
de 1000 de ori. Nu ne daţi voie să greşim. Vă mulţumesc.   
 D-na Primar: 
 Nu eu fac aceste caiete de sarcini şi nu sunt de specialitate să mă pricep la toate. 
Le fac colegii noştri. Probabil că şi lor le scapă nişte lucruri. Sunt instituţii ale statului 
care să atrag atenţia. În ceea ce priveşte acest caiet de sarcini, îl rugăm pe dl Glăvan să vă 
dea toate elementele. 
 Dl. director Glăvan: 
 Sunt trecute în regulament în art. 51 obligaţiile operatorului de-a promova adopţia 
şi revendicarea, respectiv şi obligaţia operatorului de-a încheia protocol de colaborare cu 
aceste ONG-uri. Sunt anexe la regulament, nişte indicatori de performanţă. Faptul că 
doriţi ca operatorul să propună spre adopţie 85% dintre câini. 
 D-ra Predescu: 
 Fac un apel craiovenilor de-a participa la această modalitate legală, adopţia la 
distanţă care înseamnă susţinerea necesarului de hrană din partea deţinătorilor care 
înţeleg să facă acest efort modic. Spaţiul şi toate dotările sunt cele realizate de consiliul 
local şi primăria Municipiului Craiova prin proiectele adoptate şi ducem la bună 
finalitate şi împăcăm toate interesele. Sunt cetăţeni care solicită un mediu curat inclusiv 
din respectiva strângere a câinilor de pe domeniul public. Pe de altă parte sunt iubitori de 
animale. Trebuie să respectăm viaţa indiferent că aparţine oamenilor sau animalelor. 
 Dl. Pană: 
 Am dat un exemplu că în regulament există un cuvânt, se interzice încredinţarea a 
activităţii către alt operator. Atenţie cum rezolvăm această problemă. Nu voi mai fi de 
acord să vină cu modificări la această problemă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a 

câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011.  

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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova. 
 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a 
câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi nr.319/2009.  

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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.655/2013 referitoare la 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 de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova, 
Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, Caietul de sarcini 
privind desfăşurarea activităţii de ecarisaj în municipiul Craiova, Criteriile de 
atribuire, Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, Fişa 
de date a achiziţiei şi formulare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.655/2013. 

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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
activităţile serviciului de salubrizare. 

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
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Art.l. Se aprobă tariful pentru activitatea de măturat  mecanizat cu colectare, cu 
automăturătoare Green Machines, spaţii înguste, în cuantum de 9,99 lei/1000 m² şi 
121,89 lei/oră, fără T.V.A. 

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

Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013. 

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

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova. 

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

serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, după cum urmează: 
- se modifică fişa de date a achiziţiei şi  formularele aferente, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
- se modifică art.28 din Proiectul contractului de delegare prin concesiune a serviciului 
de iluminat public din Municipiul Craiova, şi va avea  următorul conţinut:  

„Pe parcursul derularii contractului de delegare, pretul poate fi ajustat în 
conditiile prevazute de art. 97 alin. 2) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului 
nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: 
a) au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau au 
fost  emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect 
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al 
caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a 
fundamentat pretul contractului; 

  b) pe piaţă au aparut anumite conditii, în urma carora s-a constatat 
cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale  

  ofertei, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza 
carora s-a fundamentat pretul contractului. 
 Tariful initial al prestarii serviciului de iluminat public prevazut în 
contractul de concesionare se va actualiza cu rata anuala a inflatiei, 
utilizându-se formula de actualizare urmatoare: 
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Ta = To x Ki, în care: 
Ta – reprezinta tariful actualizat al contractului; 
To - reprezinta tariful initial al contractului; 
Ki – reprezinta coeficientul anual de inflatie care urmeaza sa fie aplicat. 
Reactualizarea pretului energiei electrice (lei/kwh, fara TVA) se va 
reactualiza in functie de modificarile pretului energiei impuse de piata 
precum si de autoritatea de reglementare a acestuia”. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.35/2014. 

Art.3. 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. 

 
 

34. Proiect de hotărâre privind  atribuirea contractului de delegare pentru 
activitatea de întreţinere – menţinere a sistemului de iluminat public din 
municipiul Craiova 

 Dl. Cherciu: 
 Intervenţia mea face referire la ceea ce spunea mai devreme d-na primar în sensul 
că dânsa lăuda rapiditatea cu care se mişcă funcţionarii din primărie. Dacă te mişti rapid 
şi prost nu mai este o calitate. Este vorba de un contract de încredinţare directă. Ştiu că 
PSD-ului îi place să invoce această încredinţare directă cum s-a făcut cu deszăpezirea. 
Vorbim de un contract care ştim că expiră de câţiva ani de zile. Noi pe 22 februarie când 
înceteată contractul constatam că nimeni nu are posibilitatea să asigure această 
întreţinere. Unde este rapiditatea? De această dată, doamna Primar, nu am fost foarte 
rapizi. Până acum nu s-au făcut toate dirigenţele, încât să ţinem şi noi o licitaţie, să vină 
firme într-adevăr renumite. Acum facem încredinţare directă şi mă întreb care firmă din 
Craiova are capacitatea administrativă de dotare, experienţa necesară să asigure 
întreţinerea iluminatului public, care până acum a fost un monopol? Poate vom găsi o 
firmă de ,, casă’’ care va pune pe hârtie că are un escavator şi cinci sape şi atunci, 
disperaţi, vom încredinţa direct acestei firme. Nu ţin partea Luxtenului, dar a o scoate din 
competiţie în acest mod mie nu-mi sună nici a rapiditate, nici a bună intenţie, ci altceva. 
Aici nu vorbim de 100 sau 200 de lei, vorbim de întreţinerea iluminatului public în 
Craiova. Noi ne ridicasem în picioare, moment în care ni s-a spus despre această situaţie. 
Dacă d-rei Predescu i se pare normal, este opinia dânsei. M-a surprins indulgenţa 
doamnei Primar. Doamna Primar, dacă aţi lucra în mediul privat şi aţi fi în postura de 
client, nu cred că aţi cumpăra foarte bucuroasă, un serviciu de proastă calitate, un produs 
cu defecte. Nu avem acest drept în calitate de funcţionari în slujba cetăţeanului. Oamenii 
au dreptul să primească servicii administrative de calitate. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vă răspund eu la acest punct. Am preluat această problemă sustinând anumite 
lucruri. Contractul cu Luxten s-a întrerupt în felul în care s-a întrerupt. Caietul de sarcini 
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pentru desfăşurarea licitaţiei a fost întocmit într-un timp record. Vechiul contract cu 
Luxtenul prevedea trei capitole. Necesitatea numărul unu este furnizarea de energie. S-a 
făcut o procedură foarte rapidă şi foarte corectă, din punctul meu de vedere şi beneficiind 
de faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2014, piaţa de energie a devenit liberă, s-a 
cumpărat energie pe bursă, la un preţ cu 30% mai mic decât o cumpăram prin contractul 
cu Luxtenul. A menţine sub tensiune un oraş fără o asistenţă însemna un risc foarte mare. 
În momentul în care iluminatul a fost alimentat, am considerat o oportunitate foarte 
importantă mentenanţa. Deoarece procedura de licitaţie este foarte greoaie, Direcţia 
pentru investiţii a considerat că cea mai rapidă modalitate este cea de delegare pentru 
activitatea de întreţinere mentenanţă. Bineînţeles, că aceste invitaţii trebuie transmise la 
toată lumea, inclusiv Luxtenului, tuturor operatorilor mari din ţară, iar eu sunt convins că 
mentenanţa se va face la un preţ mult mai mic. Cel puţin la un preţ de jumătate apreciez 
eu că se va scoate aceasta.  Din punctul meu de vedere, chiar este un caz de forţă majoră 
 Dl. Vasile: 
 Menţionez şi eu votul împotrivă din aceleaşi considerente. Consider că nu este 
procedura de achiziţie cea mai bună. Puteam să facem caietul de sarcini cu un an înainte. 
 D-na Primar: 
 Înţeleg că nu este bine că luăm energie de pe bursă. Nu cred că există vreo 
modalitate de licitaţie mai bună decât bursa. Înţeleg că nu este bine că ieşim dintr-un 
contract cu Luxtenul şi că achiziţionăm energie cu 30% mai ieftină. Înţeleg că ar trebui 
să prelungim contractul cu Luxtenul, care ne-a lăsat fără iluminatul de sărbători, deşi era 
o obligaţie contractuală a lor să-l asigure şi este rău că angajaţii noştri au luat preţul de 
furnizare de energie şi mentenanţă şi le-au pus în acelaşi caiet. 
 Dl. Cherciu: 
 Doamna Primar, aţi înţeles cu totul şi cu totul altceva decât am vrut eu să spun. 
Nimeni n-a făcut referire la modalitatea de achiziţie a energiei. Ceea ce am vrut eu să 
spun este că se ştia că acest contract expiră de la începutul mandatului dvs. Dacă de 
atunci se începea redactarea caietului de sarcini sunt convins că am fi ajuns în situaţia în 
care să putem ţine licitaţia. Este foarte bine faptul că reuşim preţuri mult mai scăzute. N-
am spus niciodată să cumpărăm ceva mai scump. Noi am spus că astfel de proceduri 
trebuie să se realizeze la timp, pentru că funcţionarii care primesc salariu pentru acest 
lucru trebuie să ştie că urmează să expire un astfel de contract şi să se apuce la timp de 
treabă. 
 D-na Primar: 
 Ca să fiţi convins că ne-am făcut treaba, vreau să vă spun că din momentul în care 
ştiam că acest contract va expira s-a făcut un studiu de fezabilitate cu trei variante, unul 
doar cu mentenanţă, altul cu schimbarea unei părţi a sistemului şi altul cu schimbarea în 
totalitate a sistemului pe LED-uri. Însă preţurile la LED-uri erau foarte mari pentru noi 
(70 de milioane de euro). Am aşteptat să se deschidă axele de finanţare de la UE, ca să 
vedem dacă putem să facem această investiţie pe fonduri europene şi în funcţie de asta să 
vedem ce prevedem în caietul de sarcini. Şi acestea au fost cauzele care au dus la 
întârziere. Am vrut să facem iluminat pe LED-uri cu schimbarea sistemului în tot oraşul, 
dar nu ne permitem această investiţie. Mai mult decât atât, aşa cum probabil ştiţi, la ora 
actuală orice formă de leasing sau de împrumut, inclusiv un astfel de contract care ne-ar 
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fi dus pe o perioadă de zece ani cu achiziţia acestui sistem de LED-uri, trebuie să treacă 
printr-o comisie de avizare la nivel naţional. Şi, din păcate, în ultimii doi ani nu s-a mai 
dat acceptul pentru nici o municipalitate să facă un împrumut. Sunt cauze absolut 
obiective, care nu pot fi imputate nimănui. Dar ce pot să vă asigur este că facem totul 
conform legilor în vigoare şi că încercăm să apărăm banul public. Ca dovadă că - iată - e 
mai ieftin. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii, fără publicarea unui anunţ de 

participare, a contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere – menţinere 
a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, pentru o perioadă de 4 
luni, dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 

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 25 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Vasile, Cherciu). 
 
 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din 
municipiul Craiova” 

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

apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.625/2013. 

Art.3. 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 26 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Albăstroiu). 
 
 
36. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Pană: 
 Iarna este pe terminate, iar problema cu facturile la energie nu s-a terminat. Am 
fost şi am susţinut, chiar am promovat ideea ca regia de Termoficare să facă parte din 
Complexul Energetic Oltenia, era normal pentru că Regia de termoficare era 
intermediarul şi nu avea posibilităţile necesare ca un producător. Problema energiei 
termice este o problemă care vizează la nivel naţional. Din acest motiv eu vreau să fim 
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foarte atenţi la ceea ce se întâmplă în sistemul energetic naţional. Aş dori să fie discuţii 
referitoare la acest lucru pentru că a fost o variantă ca acest complex energetic să fie mult 
mai mare la nivel de ţară, să fie două societăţi energetice. Rămân stupefiat că 
Hidroelectrica intră în insolvenţă. Toate aceste chestiuni poate vă întrebaţi ce legătură au 
cu probleme noastre. Complexul Energetic Oltenia din care va face parte şi municipiul 
Craiova este undeva în degringoladă. Singur nu va putes să iasă din această problemă. 
Uite de ce este nevoie de o intervenţie. Există propuneri în acest sens. Dacă nu vom 
vedea aspectele generale niciodată nu vom rezolva şi nu rezolvăm problemele. Cum în 
Ungaria scade preţul, iar la noi creşte? Trebuie să mai discutăm încă o dată.  
 Mai am o propunere. În Craiova există cca 13 km de tuneluri subterane. Trebuie să 
le punem în valoare, pentru că existăşi adăposturi în aceste tuneluri subterane. 
 Extinderea reţelei de apă în cart. Veterani. De ce nu se face şi alimentarea cu apă? 
Ce se întâmplă cu canalizarea în Romaneşti? 
 Dl. Socoteanu: 
 O să fiu foarte scurt şi întreb ce se întâmplă cu acele decizii de impunere care au 
venit tuturor craiovenilor de la Direcţia de impozite şi taxe? 
 Dl. Cherciu: 
 Este vorba de directoarea Şcolii nr. 21 Gheroghe Ţiţieca. Dânsa ar fi interesată să 
găsească o soluţie pentru terenul de sport care este în incinta şcolii. N-ar avea suficiente 
fonduri să menţină acest teren şi să investească. Dânsa a reuşit să găsească un posibil 
investitor şi să construiască un balon şi propunerea dânsei şi aceasta este şi solicitarea 
mea să ne gândim la cadrul legal prin care s-ar putea ca şcoala să pună la dispoziţie acest 
teren. Elevii din şcoala respectivă ar putea să desfăşoare activitate în acest balon. Asta e 
cea mai mare rugăminte să vă gândiţi să găsim o cale legală pentru că şi alte şcoli ar fi 
interesate de o astfel de soluţie.  
 Dl. Cilibiu: 
 Asociaţia 1 Craioviţa Nouă solicită amenajarea aleilor şi parcurilor din cadrul 
asociaţiei. 
 D-na Primar: 
 Dl. Pană dacă îmi adresaţi interpelările în calitate de vicepreşedinte al PSD, vă rog 
să mi le adresaţi la partid. Pentru că aţi întrebat ce se întâmplă cu canalizarea. Până acum 
s-au făcut 30 km de reţea de canalizare şi 20 km de reţea de apă. Cartierele pentru care 
dvs. aşteptaţi anul acesta, se va construi în zonă. Încercăm să facem o corecţie pentru că 
după licitaţie a mai rămas o sumă de 10 milioane de euro. Sunt două contracte care se 
scot la licitaţie anul acesta. Unul pentru modernizare şi celălalt pentru străzi şi reparaţii. 
 La întrebarea d-lui Socoteanu, îl rog pe dl. Genoiu să răspundă. 
 Ceea ce a solicitat dl. Cherciu, se lucrează în acest moment la o hotărâre de 
consiliu pentru că este ridicată de mai multe şcoli din Craiova. Cer să scădem preţul 
terenurilor la aceste şcoli să poată să vină investitori şi să facă aceste baloane care să 
poată fi folosite de copiii din şcolile respective. În anii trecuţi primăria suporta 
cheltuielile unităţii şi elevii nu se apropiau de balon pentru că se închidea. 
 Dl. Cilibiu – în Craioviţa Nouă ar trebui făcute aleile şi parcurile. Anul trecut s-a 
lucrat intens şi s-au cheltuit toţi banii pe masterpaln. Şi anul acesta am prevăzut foarte 
mulţi bani pentru asfaltare. Se porneşte de la ieşirile din oraş către zona centrală. 
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Dl. viceprimar Genoiu: 
 Este, într-adevăr, o lipsă de comunicare, o lipsă de informare. Îmi cer scuze în 
acest sens. Totul pleacă de la acest aviz poştal care a apărut la câţiva cetăţeni şi o să vă 
explic ce este în spatele lui. Conform Legii contabilităţii, DIT are obligaţia ca până la 
sfârşitul anului să facă o inventariere a patrimoniului, motiv pentru care se trimit acasă 
plicuri cu extrase de cont. În mod normal, aceste extrase de cont trebuie să aibă o 
confirmare de primire. Aşa este legea, extrasul de cont trebuie confirmat. Acolo unde nu 
este găsit acasă cetăţeanul, apare acest aviz poştal. Este un disconfort, recunosc, şi pe 
mine mă deranjează când găsesc astfel de avize acasă. Şi totdeauna stau şi mă gândesc: o 
fi vreo amendă, o fi vreo somaţie... De data aceasta ne-am implicat în sensul că în acele 
plicuri am trimis şi o înştiinţare de plată. Este pentru prima dată când această înştiinţare 
vine acasă iar cetăţeanul ştie ce are de plată lasfârşitul anului 2012. În partea de jos este 
un cod de bare care se foloseşte şi la celelalte facturi. 
 Am discutat cu toate băncile din Craiova şi am găsit înţelegere pentru 2014 la 
BRD. La ghişeele BRD, vor fi montate aceste aparate info-touch, la care cetăţeanul vine 
cu înştiinţarea, citeşte codul de bare şi îşi vizualizează rolul fiscal la zi. În acelaşi timp, 
îşi poate lista înştiinţarea şi poate merge la ghişeu să o plătească. Nu se plăteşte nici un 
comision. Sistemul va aduce, probabil, şi ceva neplăceri până când este pus la punct 
definitiv. Dar la anul sperăm să îl generalizăm la toate băncile. 
 Dl. Cherciu: 
 Intenţia d-lui viceprimar este lăudabilă. Este foarte bine cum se face. Ştim că 
municipiul Craiova este înregistrat la acel eghişeul.ro. Este acelaşi user şi aceeeaşi parolă 
sau este necesar să obţine, alt user şi parolă? 
 D-na director Bonescu: 
 Înştiinţarea este numai user şi parolă. Pentru plata pe site-ul eghişeul.ro este o altă 
solicitare care se fa face printro- cerere către noi şi va primi alt user şi parolă. Deci o altă 
identificare. 
 Dl. Pană: 
 Le urez „La mulţi ani!” tuturor femeilor cu ocazia zilei de 1 şi 8 Martie. 
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 27.02.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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