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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25,  2 consilieri absenţi motivat:  dl. Cherciu, dl. Vasile.  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 19.12.2013 şi extraordinară din 17.01.2014, 
unde au fost adoptate 82 hotărâri toate temeinice şi legale, cât şi procelele verbale ale 
acestor şedinţe. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-nei consilier Gheorghiţă pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     D-na  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 389/24.01.2014, 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 30.01.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
 Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, în 
anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Stadion de atletism şi sporturi de vară, cu peste 5.000 de 
locuri”, în municipiul Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din credite 
interne şi externe, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2014. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2014. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

16. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a 
unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, ediţia 
a IX-a. 

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014. 

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, 
pentru anul 2014. 

19. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2014. 

21. 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 februarie 2014. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2014, a numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza 
municipiul Craiova. 

23. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„THE EUROPEAN HOUSE”. 

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova. 
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25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Dincolo de Autism” Craiova. 

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, având ca obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.254/2013, cu 
privire la înhumarea persoanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul 
Craiova, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru 
anul 2014. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale “Traian” 
Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career 
Guidance - Let´s help the students choose a right career!”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, 
în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - 
Let´s help the students choose a right career!”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 
delegare a gestiunii, prin concesiunea serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat 
public din municipiul Craiova. 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de 
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea 
unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul 
menajer, în municipiul Craiova. 

34. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.468/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

36. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor  locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova. 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe 
care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje/copertine. 
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38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Parcul “Nicolae Romanescu”. 

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

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. 
Brazda lui Novac, bl. 39, parter. 

41. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Câmpia 
Islaz, nr.101(fost 103). 

42. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Nicolae 
Titulescu, nr.8 (fost 18). 

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

44. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37431/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman Margareta-
Rodica. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT 
S.R.L. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.26/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PHARMA PLUS 2 
S.R.L. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PRO M&D S.R.L. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. AGEPED S.R.L. 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.29/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LIACOM S.R.L. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.30/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO S.R.L. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.31/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. VERCRIS S.R.L. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.34/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO S.R.L. 

54.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L. 
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55. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. Termo Craiova 
S.R.L. 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

57. 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. 

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

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

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.795/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii. 

61. Întrebări şi interpelări. 
 
 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de adopţie la distanţă – cazare în 
adăpostul canin Breasta 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.489/2013 referitoare la preluarea din domeniul public 
al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în 
domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul Stadionului Ion 
Oblemenco, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a 
proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management 
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova;   

 
 Sedinta are 61 puncte pe ordinea de zi şi încă 3 puncte suplimentare. Supun la vot 
ordinea de zi în bloc. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, în 
anul 2013. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Stadion de atletism şi sporturi de vară, cu peste 5.000 de 
locuri”, în municipiul Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din credite 
interne şi externe, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2014. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

16. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a 
unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, ediţia 
a IX-a. 

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014. 

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, 
pentru anul 2014. 

19. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2014. 
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21. 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 februarie 2014. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2014, a numărului de asistenţi 
personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă, pe raza 
municipiul Craiova. 

23. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„THE EUROPEAN HOUSE”. 

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova. 

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de 
Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Dincolo de Autism” Craiova. 

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, având ca obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.254/2013, cu 
privire la înhumarea persoanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul 
Craiova, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru 
anul 2014. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale “Traian” 
Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career 
Guidance - Let´s help the students choose a right career!”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, 
în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - 
Let´s help the students choose a right career!”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 
delegare a gestiunii, prin concesiunea serviciului de iluminat public din municipiul 
Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat 
public din municipiul Craiova. 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de 
concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova. 

33. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea 
unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul 
menajer, în municipiul Craiova. 
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34. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.468/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului 
Craiova. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

36. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor  locuinţe 
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova. 

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

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Parcul “Nicolae Romanescu”. 

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

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. 
Brazda lui Novac, bl. 39, parter. 

41. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Câmpia 
Islaz, nr.101(fost 103). 

42. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, 
a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Nicolae 
Titulescu, nr.8 (fost 18). 

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

44. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova a bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi valorificării. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37431/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman Margareta-
Rodica. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT 
S.R.L. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.26/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PHARMA PLUS 2 
S.R.L. 
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48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PRO M&D S.R.L. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. AGEPED S.R.L. 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.29/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LIACOM S.R.L. 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.30/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO S.R.L. 

52. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.31/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. VERCRIS S.R.L. 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.34/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO S.R.L. 

54.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L. 

55. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. Termo Craiova 
S.R.L. 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor 
proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

57. 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. 

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

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

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.795/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de adopţie la distanţă – cazare în 
adăpostul canin Breasta 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.489/2013 referitoare la preluarea din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi administrarea  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a bunurilor imobile din cadrul Stadionului Ion Oblemenco, precum şi a Centrului 
de recuperare „Lunca 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului 
de management câştigător şi a duratei contractului de management la Casa de 
Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; 
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64. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 

1. Raport privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova, 
în anul 2013. 

 Dl. Pană: 
 Este un raport. Eu am discutat şi ieri în comisie. Mi se pare un lucru foarte 
important pentru că este unul din factorii de bază ai ordinii publice, ai siguranţei 
cetăţeanului în municipiul Craiova. Raportul l-am citit, este adevărat, este normal, plin de 
cifre, este  complet, însă aş vrea să spun că există posibilitatea să se facă lucruri în 
continuare mult mai bine, în toate domeniile în care activează Poliţia Locală. Mă refer la 
disciplina în construcţii şi sunt foarte multe lucruri de făcut, mă refer la domeniul 
controlului comercial, şi n-o să le spun acum pe toate,  şi în domeniul protecţiei 
mediului. Dar apreciez activitatea depusă de cei trei sute şi ceva de oameni. Am spus că 
se poate îmbunătăţi această activitate. Însă aş vrea, deşi poate că nu este cazuşl s-o spun 
în şedinţă,  trebuie totuşi să ne uităm şi către cadrul legal şi modul în care activează 
Poliţia Locală. S-ar putea să avem surprize, există Ordonanţa 63/2010 care stabileşte 
numărul de posturi la Poliţia Locală şi la evidenţa populaţiei şi vom avea surpriza ca în 
loc de trei sute şi ceva de oameni să avem două sute şaizeci şi ceva de posturi. De aceea 
ridic această problemă către dvs., d-na primar, d-na viceprimar, dl. viceprimar. Tot către 
dvs. ridic problema privind Ordonanţa 26/1994 în ceea ce priveşte norma de hrană pentru 
poliţie. S-a ridicat aici o problemă, noi nu putem s-o rezolvăm pentru că ea este prinsă 
într-o ordonanţă de urgenţă şi, de asemeni, mai este o chestiune legată de poliţia locală 
care este prinsă în  Legea 155/2010 privind condiţiile specifice acestei poliţii locale. 
Toate aceste chestiuni sunt puncte care nu au fost prinse sau nu au fost într-un cadru care 
să fie corelat cu toate celelalte legi. De aceea, sper şi doresc să avem un punct de vedere 
prin dvs., consiliul local. Ridic această problemă în sprijinul poliţiei locale, în sprijinul 
îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale. Art. 1 din Legea 155 la punctul 2 spune:  „Politia 
locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, 
proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, 
raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii”. Toate acestea nu fac 
decât să crească încrederea populaţiei în poliţia locală şi, dacă vreţi, în administraţia 
locală. 
 D-na Primar: 
 Vă mulţumesc că ridicaţi această problemă, este şi în atenţia noastră. Salariile 
celor de la poliţia locală sunt, într-adevăr, foarte foarte mici şi aceaa normă de hrană ar 
rezolva, într-adevăr această situaţie. Toţi primarii de mari municipii am cerut guvernului 
să promoveze o ordonanţă de urgenţă prin care să ni se dea voie să facem această 
suplimentare. Din nu ştiu ce motive a fost un proiect de lege în parlament care a picat. 
Facem în continuare demersuri ca să rezolvăm această situaţie, pe care, aşa cum am spus, 
o vrem toţi primarii.  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la 
obiectivul de investiţii “Stadion de atletism şi sporturi de vară, cu peste 5.000 
de locuri”, în municipiul Craiova. 

 D-na Secretar: 
 Am prezentat în şedinţă, forma este modificată cu privire la denumire. Este studiu 
de fezabilitate pentru stadion de atletism cu capacitatea de peste 5000 locuri. Sintagma 
sporturi de vară se elimină.  
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă  Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Stadion de 

atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri”, având următorii indicatori tehnico 
– economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei     - 7.694,90  mii lei  (inclusiv TVA) 
    respectiv                     1.695,70 euro 

     din care construcţii+montaj (C+M)      - 6.720,86  mii lei (inclusiv TVA)  
     respectiv                                             1.481,05 euro 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 6 luni  
  3. Capacităţi                        - 20.250 mp. 

             (1 euro=4,5379 lei) 
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 

 Dl. Pană: 
 Eu am ridicat şi la dezbatere şi a fost foarte bine că am avut dezbaterea, deşi 
această dezbatere trebuia făcută conform legii, dar şi atunci am spus câteva puncte. Aş 
vrea să le ridic referitor la amendamentele pe care eu le fac la buget. Aş vrea să se noteze 
şi să primesc şi un răspuns scris pentru că o parte din aceste probleme sunt în atenţia 
administraţiei locale din municipiul Craiova de peste 30 de ani. O să vă dau exemplu. 
Este vorba despre pasajul suprateran între bvd. Dacia şi str. Gîrleşti, zona Bordei, dacă 
vreţi, rampa Militară. Se ştie foarte bine, nu trebuie să explic de ce este necesar, pentru 
că în acea zonă practic s-a dezvoltat un cartier şi se dezvoltă în continuare. Se ştie că 
există bariere şi acolo stai şi câte 40 de minute şi câte o oră câteodată,  şi dacă vrem să 
dezvoltăm oraşul acesta şi este un loc în care se poate dezvolta, ar fi bine să facem acest 
lucru. Este propunerea mea şi ea este făcută de vreo 30 de ani.  
 De asemenea, este vorba despre un studiu care de acum 30 de ani este propus. Este 
vorba de fluidizarea circulaţiei în sistem de undă verde, Lăpuşului, până la ieşirea pe 
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Severinului. Din păcate, dacă probabil nu veneau evenimentele din 1989, el se realiza. Eu 
am fost unul din cei care mă ţineam de acest proiect.   
 În afară de aceste două probleme, aş vrea să mai ridic un amendament  referitor la 
Şcoala gimnazială nr. 18. Dorinţa este atât a cadrelor profesorale, cât şi a părinţilor din 
acea zonă. Se ştie că în acea şcoală se învaţă în trei schimburi, se ştie că există  un corp 
de clădire care trebuia finalizat. Eu aş dori să vedem cum facem anul acesta, să încercăm 
să realizăm finalizarea acestui corp de clădire, ca, într-adevăr, orele să se desfăşoare în 
condiţii normale să nu mai fie ore cu pauze scurte şi ore scurte, iar copiii să aibă un 
program nu de trei ture ci un program normal  cum au şi celelalte şcoli. 
 Am mai ridicat o problemă  într-o altă şedinţă. Ea s-a ridicat şi în cadrul dezbaterii 
publice şi anume este vorba despre transportul gratuit pentru persoanele vârstnice cu 
vârsta de peste 70 de ani. Reiau această problemă şi doresc ca în acest an să putem  să 
rezolvăm. Nu este singurul municipiu care ar rezolva. Timişoara, Bucureştiul şi alte 
câteva municipii au asemenea probleme rezolvate. N-ar fi rău dacă şi noi am putea să 
rezolvăm această problemă. Acestea sunt punctele pe care vroiam să le ridic la buget. 
Mai sunt încă două, dar ele sunt legate de sport şi de cultură. Le voi ridica pentru că sunt 
puncte distincte la ordinea de zi. Punctul 16 şi încă un punct. Vă mulţumesc mult. 
 D-na Primar: 
 Bateţi la porţi deschise, dl. Pană. Pasajul Dacia – Gîrleşti este prevăzut pe fonduri 
europene. Colegii noştri au lucrat la acest proiect. În momentul în care se deschide 
finanţarea pe ciclul 2014 – 2020 vom  depune acest proiect. Este, într-adevăr prioritar, 
pentru că acolo, din câte ştiu, sunt 5000 de case ridicate în ultima perioadă şi, într-adevăr, 
se circulă foarte greu fiind liniile de tren şi bariera care stă câte o jumătate de oră. Iar pe 
cealaltă intrare din Drumul Muntenilor este destul de complicat şi destul de departe. 
 Studiul undă verde semaforizarea inteligentă, o mare parte este prinsă deja pe  
finanţarea tot pe fonduri europene. Se lucrează apoi o să dăm drumul şi la Calea 
Bucureşti, la reabilitarea ei, după ce va fi gata linia de tramvai. 
 Şcoala nr. 18 extinderea trebuie refăcut SF-ul, dar o avem planificată. 
 Transportul gratuit persoane peste 70 de ani, eu sunt totalmente de acord, dar l-am 
rugat pe colegul meu, dl. Radu Preda să-şi facă bine nişte calcule, pentru că aşa cum ştiţi 
şi dvs. , regia noi am preluat-o cu datorii de 10 milioane de euro. La ora actuală are un 
mic profit, dar este foarte mic şi l-am rugat să vedem cât este de sustenabil. Eu în 
principiu, sunt foarte de acord. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în asnamblu. Cine este pentru?    
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014, 

după cum urmează: 
α) total venituri – 671.693,00 mii lei (411.404,00 mii lei – veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 260.289,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
β) total cheltuieli – 688.697,00 mii lei (411.404,00 mii lei – cheltuielile secţiunii 

de funcţionare şi 277.293,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), 
conform anexelor nr.1- 18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2014, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2013, în sumă de 17.004,00 mii lei. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate şi ordonatorii terţiari de credite 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 bugetului de venituri şi cheltuieli din 
credite interne şi externe, 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 bugetul creditelor externe, pentru anul 2014, la valoarea de 17.250 mii 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, 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 bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2014, la 

valoarea de 9.460 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2014. 

 Dl. Badea: 
 Îmi pare rău la la punctul 6 şi 7 o să votez împotrivă. I-am rugat pe managerii de la 
cele două spitale, mă refer la d-na directoare de la boli infecţioase şi d-na directoare de la 
Filantropia să vină măcar la bugete şi la organigrame. O să rămân consecvent şi cei care 
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nu vin la şedinţe, eu voi vota împotriva punctelor respective. Mi se pare minimul de 
respect pe care îl arată consiliului local, prezenţa la şedinţele la care sunt chemaţi. 
 D-na Primar: 
 Sper să nu fie o deficienţă din partea aparatului nostru tehnic care nu a anunţat 
directorii să vină la şedinţele de consiliu. Nu ştiu ce să zic. Mie nu mi se pare normală 
această situaţie, este vorba de bugetele spitalelor  care sunt o prioritate pentru 
municipalitate. Este votul dvs. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
a) total venituri – 38.399,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

38.399,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 38.817,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

38.817,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi 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 23 voturi pentru şi 
2 voturi împotrivă (Ştefârţă, Badea).  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia”  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- total venituri  -66.480,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

64.507,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 66.685,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

64.712,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii lei), 
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Badea).  
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014. 
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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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- total venituri – 25.816,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

25.816,00 mii lei). 
- total cheltuieli – 25.824,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

25.824,00 mii lei), 
 conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locală a Municipiului 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- total venituri –10.960,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
10.960,00 mii lei); 
- total cheltuieli –10.960,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
10.960,00 mii lei), 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 

Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
 - total venituri –6.587,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
- total cheltuieli –6.587,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
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conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice din 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- Total venituri – 6.590,00 mii lei (6.384,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 

206,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 6.590,00 mii lei (6.384,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 206,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 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 bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de 

venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2014, prevăzute în anexele nr.1 - 60 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 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 bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2014, în sumă de 
71,00 mii lei la cheltuieli (secţiunea de funcţionare),  conform anexei  care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
municipiului 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 bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2014, la 

partea de venituri – suma de 815.092,00 mii lei şi la partea de cheltuieli – suma 
de 854.256,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului 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 ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 

2014, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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16. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova a unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Internaţional 
Shakespeare, ediţia a IX-a. 

 Dl. Pană: 
 Eu apreciez această decizie şi sper ca toţi colegii să fie de acord. Dacă municipiul 
Craiova se va distinge prin ceva faţă de celelate oraşe concurente, acesta este unul din 
punctele forte ale municipiului. Un asemenea festival nu s-a iniţiat acum, elş este o 
tradiţie, a devenit deja o tradiţie pentru municipiul Craiova şi doresc să punctăm acest 
lucru ca festivalul Shakespeare să fie o instituţie care să ne reprezinte, să fie un 
ambasador al Craiovei şi poate să devină un ambasador al Craiovei. O singură chestiune, 
să urmărim modul în care se cheltuie banii. Noi le dăm o sumă foarte generoasă şi este 
foarte bine că acest lucru se petrece. Punctez încă o dată, este unul din ambasadorii de 
bază ai municipiului Craiova şi unul din factorii care poate să încline balanţa pentru ca 
municipiul Craiova să fie capitală europeană. Aş mai propune, mai este o instituţie pe 
care trebuie s-o includem. Nu ştiu dacă va fi de acord, dar este propunerea mea şi 
rugămintea mea – instituţia Tudor Gheorghe. Ar fi bine   ca şi pe dânsul să-l atragem în 
această acţiune culturală pentru că dacă nu o fi la nivelul lui Shakespeare, totuşi este unul 
din ambasadorii culturii şi dacă vreţi, tradiţiei româneşti, în special a Olteniei. Vă 
mulţumesc. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1.  Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 

2.000.000 lei, pentru organizarea Festivalului Internaţional Shakespeare, 
ediţia a IX-a. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014. 

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

Vârstnice 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 Căminul pentru 
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Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova, 
pentru anul 2014. 

 Dl. Pană: 
 Eu voi ridica pentru că se ridică foarte multe probleme privind aprobarea 
organigramelor. Este foarte bine ceea ce se face, dar sper ca anul acesta aprobarea 
organigramelor s-o facem în ianuarie, să n-o mai facem în fiecare lună. Aceasta este 
dorinţa şi propunerea mea. 
  D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 

Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul 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 Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

19. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

 D-na Secretar: 
 Este o modificare în anexa 2 a acestui proiect de hotărâre. La poziţia 15 din eroare 
s-a trecut muncitor necalificat în loc de muncitor calificat. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri 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. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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20. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2014. 

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

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 
Neuropsihiatrie Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefârţă).  
 
 

21. 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 
februarie 2014. 

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

de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 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; 
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 - 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 ianuarie 2014, 
către Regia Autonomă de Transport Craiova, se va face în baza decontului emis.  

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

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2014, a numărului de 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de 
muncă, pe raza 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,  pentru anul 2014, numărul de 500 asistenţi personali ai persoanelor cu 
handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă pe raza municipiul 
Craiova, conform Hotărârii Guvernului nr.427/2001. 

 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. 
 
 

23. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei 
de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”. 

 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 31.12.2014, a duratei de valabilitate a Convenţiei de 

Colaborare  încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect cofinanţarea activităţilor de 
asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi în vârstă de peste 18 ani, provenite 
din abandonuri. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi 
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Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei 
de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala 
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 de valabilitate a Convenţiei de Colaborare  încheiată 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii 
şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova, având ca obiect îmbunătăţirea 
serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul de Zi ”Dr. 
Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova, până la data de 31.12.2014. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.475/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala 
Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei 
de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia „Dincolo de Autism” 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 de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” 
Craiova, având ca obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi 
tinerilor cu autism din municipiul Craiova, asistaţi în cadrul asociaţiei, până la 
data de 31.12.2014. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.10/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi 
Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr.254/2013, cu privire la înhumarea persoanelor private 
de libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, care nu au aparţinători sau 
aceştia refuză înhumarea. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Protocolul de colaborare, între municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova,  Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.254/2013, cu privire la înhumarea 
persoanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, care nu au 
aparţinători sau aceştia refuză înhumarea, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere 
pentru persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoana asistată în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în cuantum de 980 lei, pentru anul 
2014. 

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale 
“Traian” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education 
and Career Guidance - Let´s help the students choose a right career!”. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în 
ansamblu. 
Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, 

a sumei de 720 euro, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale 
«Traian » Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and 
Career Guidance - Let´s help the students choose a right career!”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Şcoala Gimnazială «Traian » Craiova va 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 finanţării din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului „Traian 
Vuia” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and 
Career Guidance - Let´s help the students choose a right career!”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, 

a sumei de 720 euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului „Traian Vuia” 
Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career 
Guidance - Let´s help the students choose a right career!”. 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei 
de delegare a gestiunii, prin concesiunea serviciului de iluminat public din 
municipiul Craiova. 

 Dl. Pană: 
 Eu am văzut acest studiu. După părerea mea este un studiu profesionist, este un 
studiu care arată că, într-adevăr, se doreşte ceva în ceea ce priveşte iluminatul public. 
După cum ştim, sunt şi două variante: varianta 1, varianta 2. Eu sunt de acord cu varianta 
2  în care municipiul Craiova concesionează servicii de iluminat către o terţă firmă care  
va realiza lucrări de proiectare, execuţie, administrare, gestionare şi asigurarea garanţiei 
privind activităţi de modernizare, extindere şi implementare a unui sistem de 
management. O singură remarcă, pentru că acest lucru se va întâmpla pe o perioadă chiar 
de 10 ani. Am văzut şi modul în care se fac investiţiile, se recuperează investiţiile, 
eficienţa energetică şi toate aceste chestiuni. Înurmă cu 10 ani nu se ştia de aceste lămpi 
inteligente. Este bine ca atunci când facem contractul, să  punem o clauză ca în funcţie de 
evoluţia în timp a lucrurilor în acest domeniu, el să fie actualizat. Aceasta este 
propunerea mea. Restul este foarte bun şi sunt de acord cu această chestiune. Vă 
mulţumesc.  
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?    
Art.1. Se aprobă Studiul de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii, prin 

concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, conform 
anexei 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. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al 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 Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public din 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. 
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32.  Proiect de hotărâre privind 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 Documentaţia de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de 

iluminat public din municipiul Craiova, care cuprinde Regulamentul serviciului 
de iluminat public din municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind delegarea 
prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, 
Criteriile de selecţie, Proiectul contractului de concesiune a serviciului de 
iluminat public din municipiul Craiova, prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului 
privind implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a 
deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în municipiul Craiova. 

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

nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea unui 
sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje din fluxul 
menajer, în municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi S.C. Sota Grup 
21 S.R.L.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. şi S.C. Sota Grup 21 S.R.L. 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 încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.468/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului 
pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din 
municipiului Craiova. 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi 

zonelor verzi din municipiului 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.468/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiului 
Craiova. 

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. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

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. 
 
 

36. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova. 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în proprietatea publică a 
municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a bunului imobil situat în municipiul Craiova, str.Motru, bl.2, sc.2, ap.4, compus 
din o cameră, în suprafaţă de 12,72 mp. şi dependinţe, în suprafaţă de 10,39 mp. 

Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, a bunului imobil situat în municipiul Craiova, cart.Valea Roşie, bl.8, 
cam.26, compus din o cameră, în suprafaţă de 11 mp. 

Art.3. Se aprobă completarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, cu unităţile locative prevăzute la art.1 şi 
2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a trei  locuinţe. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere având ca obiect locuinţele situate în municipiul Craiova, 
str.Potelu, bl.R19, ap.11 şi str.Motru, bl.2, sc.2, ap.4. 

Art.6.  Contractul de închiriere a locuinţei situată în cart.Valea Roşie, bl.8, cam.26, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova. 

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

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară 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. 
 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public şi privat al 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 30.01.2014                                                         29                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu 
destinaţia de garaje/copertine. 

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

aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje/copertine, până la data de 
31.12.2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
urmând ca în termen de 30 de zile calendaristice de la această dată să fie 
desfiinţate pe cheltuiala utilizatorilor/proprietarilor acestor construcţii. 

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.  

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

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2013 şi nr.426/2013.  

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

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

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în Parcul “Nicolae Romanescu”. 

 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 01.03.2016, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect chioşcuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”, prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele 
din municipiul Craiova. 

 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 spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa 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 spaţiilor şi 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, 
situat în cart. Brazda lui Novac, bl. 39, parter. 

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

aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui 
Novac, bl. 39, parter, în suprafaţă de 52,80 mp., către dl.Gust Băloşin Florentin, 
deputat în Colegiul Uninominal nr.4 Craiova, Circumscripţia Electorală nr.17, 
pentru organizarea biroului parlamentar. 

  Art.2.Contractul de închiriere se încheie pe  perioada mandatului, iar preţul chiriei se 
stabileşte în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 şi a 
Legii nr.241/2001. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.27/2013. 

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

41. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, 
situat în str.Câmpia Islaz, nr.101(fost 103). 

 D-na Secretar: 
 O completare la art. 1 pe o perioadă de 3 ani. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, pe o perioadă 

de 3 ani, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în 
Câmpia Islaz, nr.101(fost 103), în suprafaţă totală de 73,03 mp., din care 56,03 
mp. în folosinţă exclusivă şi 17,00 mp. în folosinţă comună, către Asociaţia 
Suporterilor Olteni, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

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

42. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie 
publică, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, 
situat în str.Nicolae Titulescu, nr.8 (fost 18). 

 D-na Secretar: 
 Aceeaşi completare la art. 1 pe o durată de 3 ani. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, pentru o 

perioadă de 3 ani, a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiul Craiova, 
situat în str.Nicolae Titulescu, nr.8 (fost 18), în suprafaţă de 47,00 mp., către 
Asociaţia „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021”. 

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

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

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

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

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

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

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
terenurilor/spaţilor identificate la art. 1, conform anexelor nr. 2 – 12, respectiv 
anexelor nr.13-23 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

44. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova a bunului „magazin-Piaţa Centrală”, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

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

Craiova, a bunului-mijloc fix „magazin-Piaţa Centrală”, cu număr de inventar 
12006403 şi valoarea de inventar de 30.086,22 lei, concesionat către S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunului se fac venit la bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 
municipiului Craiova şi nr.397/2011 referitoare la încheierea contractului de 
concesiune între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., având ca obiect concesionarea bunurilor care aparţin domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Roman Margareta-Rodica. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman Margareta-Rodica, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Roman Margareta-Rodica, 
având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în 
municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologică Craioviţa 
Nouă), până la data de 28.02.2014. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi dr. Roman Margareta-Rodica 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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46. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT 
S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă modificarea art.24 din contractul de asociere nr.23/2003, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. SENTIMENT S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei spălătorii auto, cu magazin şi bar, amplasate pe 
domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 2% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, realizate 
la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei financiare 
anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-Administraţia 
Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de prezentare a acesteia 
la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data depunerii la 
Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.23/2003. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.331/2003. 

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

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.26/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PHARMA 
PLUS 2 S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă modificarea art.11 din contractul de asociere nr.26/2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L., având 
ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care 
este amplasată construcţia cu destinaţia de farmacie şi va avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 1,3% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, 
realizate la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei 
financiare anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-
Administraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de 
prezentare a acesteia la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data 
depunerii la Administraţia Finanţelor Publice.” 
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 Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.26/2004. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.129/2004. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L. vor  
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PRO M&D 
S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă modificarea art.11 din contractul de asociere nr.27/2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. PRO M&D S.R.L., având ca 
obiect având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, pe care este amplasată construcţia cu destinaţia de FAST FOOD şi va 
avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 2% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, realizate 
la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei financiare 
anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-Administraţia 
Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de prezentare a acesteia 
la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data depunerii la 
Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.27/2004. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.174/2004. 

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

49. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. AGEPED 
S.R.L. 

 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 modificarea art.11 din contractul de asociere nr.28/2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. AGEPED S.R.L., având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este 
amplasată construcţia cu destinaţia de FAST FOOD şi va avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 2% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, realizate 
la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei financiare 
anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-Administraţia 
Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de prezentare a acesteia 
la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data depunerii la 
Administraţia Finanţelor Publice.” 

 Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.28/2004. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.175/2004. 

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

50. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.29/2004 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LIACOM 
S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă modificarea art.11 din contractul de asociere nr.27/2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LIACOM S.R.L., având ca obiect 
terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este 
amplasată construcţia cu destinaţia de patiserie-gelaterie-pizzerie şi va avea 
următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 2% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, realizate 
la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei financiare 
anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-Administraţia 
Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de prezentare a acesteia 
la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data depunerii la 
Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.29/2004. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.176/2004. 
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Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. LIACOM S.R.L., vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

51. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.30/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO 
S.R.L. 

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

  Art.1. Se aprobă modificarea art.26 din contractul de asociere nr.30/2005, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID, amplasată pe 
domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 0,80% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, 
realizate la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei 
financiare anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-
Administraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de 
prezentare a acesteia la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data 
depunerii la Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.30/2005. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.178/2004. 

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

52. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.31/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. VERCRIS 
S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă modificarea art.26 din contractul de asociere nr.31/2005, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. VERCRIS S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID, amplasată pe 
domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul conţinut: 
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           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 0,65% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, 
realizate la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei 
financiare anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-
Administraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de 
prezentare a acesteia la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data 
depunerii la Administraţia Finanţelor Publice.” 

 Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.31/2005. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.71/2005. 

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

53. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.34/2005 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO 
S.R.L. 

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

 Art.1. Se aprobă modificarea art.26 din contractul de asociere nr.34/2005, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. LOGANO S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID, amplasată pe 
domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 0,50% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, 
realizate la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei 
financiare anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-
Administraţia Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de 
prezentare a acesteia la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data 
depunerii la Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.34/2005. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.341/2005. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. LOGANO S.R.L. vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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54.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 

încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ 
S.R.L. 

 Dl. Cilibiu: 
 La acest contract de asociere, acum câteva luni de zile am redus suprafaţa de la 
11oo m la 500 mp şi acum câteva luni la 300 mp. Sunt curios dacă suprafaţa de teren pe 
care am lăsat-o liberă şi pe care o are în proprietate consiliul local se poate utiliza la 
ceva. Eu atunci am fost împotriva aprobării hotărârii respective, având în vedere că 
terenul rămas liber în preajma unui skid GPL conform normativelor, nu poate fi utilizat, 
în schimb redevenţa plătită de asociatul nostru, de partenerul nostru, s-a redus de aproape 
patru ori ca şi suprafaţă, iar în momentul de faţă noi semnăm un alt contract.   
 D-na Secretar: 
 O precizare: nu semnăm un alt contract, acest contract ca toate celelalte şase 
dinainte n-aveau limita datei la care urmează a plăti cei 2%  contribuţia la asociere sau 
eventualele penalităţi sau despăgubiri. Deci nu se afectează cu nimic contractul, se 
determină data fără de care noi nu puteam să calculăm. De aceea numai contractele de 
asociere le-aţi avut aici în care am determinat  momentul la care se face plata. N-a mai 
afectat cu nimic contractul şi o să urmărim exact ce aţi spus dvs. diferenţa de 200 m cum 
o amenajăm. Aceea este altă chestiune. 
 Dl. Cibiliu: 
 Eu am spus că tocmai a trecut o jumătate de an şi nu ştim ce s-a întâmplat cu acea 
suprafaţă.  
 D-na Secretar: 
 Nu are legătură. Asta o notăm şi vă spunem. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă modificarea art.24 din contractul de asociere nr.36/2006, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca 
obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL, 
amplasată pe domeniul public al municipiului Craiova şi va avea următorul 
conţinut: 

           „Regularizarea cuantumului cuvenit Consiliului Local al Municipiului Craiova , 
reprezentând 3% din totalul încasărilor (cifra de afaceri) anuale fără TVA, realizate 
la obiectivul prevăzut în contract la art.1, se efectuează pe baza situaţiei financiare 
anuale-bilanţul contabil, depusă la Ministerul Finanţelor Publice-Administraţia 
Finanţelor Publice, cu confirmare de depunere. Data limită de prezentare a acesteia 
la Primăria Municipiului Craiova este de 15 zile de la data depunerii la 
Administraţia Finanţelor Publice.” 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.36/2006. 

  Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.124/2006. 
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Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. DCV GAZ S.R.L. vor  aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 voturi împotrivă (Cilibiu).  
 
 

55. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a 
bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. 
Termo Craiova S.R.L. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea art.4 din contractul de concesiune încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca 
obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova şi 
care va avea următorul conţinut: 

  „Art.4. (1) Plata redevenţei se face până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni 
pentru luna în curs, prin conturile: 
- contul concedentului nr.RO23TREZ29121300205XXXXX, deschis la 

Trezoreria Craiova; 
- contul concesionarului nr.RO70RNCB0139018027210001. 
(2) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii, conduce la 
majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună întârziere.” 

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

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012. 

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

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

56. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a 
bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, către S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

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

 Art.1.Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, prin completare cu bunul „automăturătoare”, cu seria saşiu 
201311224, achiziţionat cu valoarea de 399.999,20 lei. 
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  Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., prin completare cu bunul identificat la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3.Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe 
bază de proces-verbal. 

 Art.4.Pe data prezentei hotărâri , se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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. 
 
 

57. 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: 

-  se modifică valoarea de inventar a bunurilor prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

- se anulează poziţia 232 din secţiunea A identificată 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. 
 
 

58. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova. 
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 D-na Secretar: 
 Cu anexa 1 modificată şi raportul refăcut. S-au anulat poziţiile 1 şi 2. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

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

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1, 2 şi 3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b)  se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.4 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.5 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

d) trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în domeniul public al 
municipiului Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.6 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

municipiului Craiova, după cum urmează: 
α) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
β) 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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova a corpurilor de clădiri aflate în domeniul 
public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.3 din prezenta hotărâre. 
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           Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi nr.80/2006 
referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova. 

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

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

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

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.795/2013 referitoare la prelungirea duratei 
contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii 
provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii. 

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

nr.795/2013, după cum urmează: 
- Se completează anexa nr.1 cu următoarele poziţii, după cum urmează: 

1. S.C.VITAPLANT S.R.L. – construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, zona Big, în suprafaţă de 15 mp.; 

2. S.C. DANJAN S.R.L.- construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, 
str.Nanterre, în suprafaţă de 20,0 mp.; 

3. S.C. MARIN CXY S.R.L. - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, str.Electroputere, în suprafaţă de 18 mp.; 

4. S.C. TALMODEX S.R.L. - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, str.Horia, în suprafaţă de 39 mp.; 

5. IORGA IOANA PFA - construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, 
Brazda lui Novac, Complex Vechi, în suprafaţă de 17 mp.; 

6. S.C. LIMIT PANIF S.R.L. - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, Piaţa Orizont, în suprafaţă de 44 mp.; 

7. S.C.DRAGOPAN S.R.L.  - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, str.Tabaci, intresecţia cu bdul 1 Mai, în suprafaţă de 16,5 mp.; 

8. DUMITRICU RODICA PFA - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, Brazda lui Novac, lângă bl.R19, în suprafaţă de 10 mp. 

- se completează anexa nr.2 cu următoarele poziţii, după cum urmează: 
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1. S.C.SARGANIUS COM S.R.L. - construcţie provizorie, situată în municipiul 
Craiova, cart.Craioviţa Nouă, zona Big biserică, în suprafaţă de 42,0 mp.; 

2. POPESCU MARIN IF - construcţie provizorie, situată în municipiul Craiova, 
Brazda lui Novac, lângă bl.36B, în suprafaţă de 15 mp.; 

3. S.C.JONARIS MAIO IMPEX S.R.L. - construcţie provizorie, situată în 
municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă, zona Big biserică, în suprafaţă de 
33,0 mp. 

- se modifică anexa nr.3, în sensul mojorării suprafeţelor închiriate 
următoarelor societăţi comerciale: 

1. S.C.CORALEX S.R.L. – de la suprafaţa de 26 mp., la 28 mp.; 
2. S.C. HEDA TEHNOCOM S.R.L. – de la suprafaţa de 26 mp., la 28 mp.; 
3. S.C.ENRIAR IMPEX S.R.L – de la suprafaţa de 68 mp., la 69,40 mp. 

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

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

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de adopţie la distanţă – 
cazare în adăpostul canin Breasta 

 Dl. Pană: 
 Este lege, eu sunt de acord cu tariful, însă vreau să amintesc încă o dată şi sper ca 
dl. Nedelescu Gheroghe în care am încredere, colaborând de foarte mult timp, să încerce 
şi să urmărească dacă se transpune ceea ce noi am aprobat şi anume este vorba de 
extinderea adăpostului canin pentru că noi în urmă cu un an şi ceva, am aprobat o 
hotărâre de consiliu local  în care am aprobat un adăpost cu etape până la 5500 locuri. Nu 
ştiu dacă va fi necesar 5500 locuri, dar sper ca acest punct, pentru că l-am cocnesionat în 
afară, să fie urmărit şi să fie pus în aplicare. Vă mulţumesc. 
 D-ra Predescu: 
 Proiectul de hotărâre are cu totul alt obiect. Eu de data aceasta fac apel la cetăţenii 
municipiului Craiova de-a pune în practică această finalitate pe care o avem în vedere şi 
anume să suportăm prin bunăvoinţa noastră costurile întreţinerii acestor sufelte 
nevinovate pentru că adopţia la distanţă nu înseamnă altceva decât să participăm la 
suportarea acestor cheltuieli. Cel care adoptă la distanţă înseamnă că-şi ia angajamentul 
să plătească pentru un câine, doi, trei, câţi poate, cheltuielile de întreţinere lunare. 
 Dl. Nedelescu: 
 Am avut o discuţie, într-adevăr, cu dl. consilier Pană. L-am asigurat că chiar atunci 
când vom încheia şi contractul cu societatea care va câştiga această licitaţie îl invit şi va 
fi partener, şi ne vom ocupa fără discuţie să trecem această clauză în contractul de 
concesionare. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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   Art.l. Se aprobă tariful privind adopţia la distanţă – cazare în adăpostul canin Breasta, în 
cuantum de 8,48 lei/câine/zi, inclusiv TVA. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova, 
aprobat prin  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. 
 
 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.489/2013 referitoare la preluarea din domeniul 
public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal 
Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor imobile din cadrul 
Stadionului Ion Oblemenco, precum şi a Centrului de recuperare „Lunca 

 D-na Secretar: 
 La forma pe care am avut-o în comisii,  noi am prezentat o formă finală pe care 
după aceea am multiplicat-o în sensul că am introdus la acel articol iniţial pe care l-aţi 
avut modificat, toate completările legate din extrasele de Carte Funciară pentru sala 
atletică grea şi pentru Micorhotelul „Stadion”. Sunt drepturile de superficie şi drepturi de 
trecere pe care îl au consemnat în Cartea Funciară. Acestea sunt modificările faţă de 
forma pe care aţi avut-o. Am anexat şi extrasele pe care le aveţi la docuemntaţie. 
 Dl. Pană: 
 Noi aprobăm de aproape  6-7 luni de zile o serie întreagă de hotărâri referitoare la 
noul stadion. Aş vrea totuşi să ştim şi noi când ni se va prezenta o etapizare  sau etapele 
în care vor evolua lucrurile. Este vorba de modul în care ajungem la final pentru că n-aş 
vrea să ajungem, şi eu sunt un om mai trecut prin multe. S-a început, dacă vă amintiţi 
Sala Polivalentă în 1996 şi s-a terminat abia acum un an de zile.  Aş vrea să ştiu precis 
pentru că ştiu când s-a prevăzut un complex sportiv, s-a făcut stadionul, s-a făcut sala 
Polivalentă, dar trebuia să mai fie şi un club de nataţie, o sală  nautică în care să poată să 
fie practicat şi înotul. Vă spun toate aceste chestiuni, există dorinţa, înţeleg acest lucru, 
dar trebuie să avem şi siguranţa că tot ceea ce noi hotărâm acum se va pune în practică. 
Doamne fereşte!, mai vine o iarnă, mai vine un viscol şi se mai pot întâmpla alte multe 
chestii. 
 D-na Primar: 
 Tot ce hotărâm noi acum se va pune în practică, dar n-o să punem noi în practică, 
o să pună Compania Naţională de Investiţii. Aţi aprobat deja bugetul pentru stadionul 
mic, asta pentru că din stadionul care probabil se va numi tot „Ion Oblemenco”, va 
dispărea pista de atletism şi  conform legii, atunci când dezafectezi o bază sportivă, 
trebuie să construieşti alta în loc. Compania Naţională de Investiţii a spus că nu va face 
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decât  stadionul din cadrul acestui complex, restul este partea noastră. De aceea ne-am şi 
asumat stadionul mic cu pista de atletism şi tribună de 5000 locuri să-l efectuăm noi. 
Probabil că după licitaţie care cred că va demara imediat după aprobarea bugetului, la 
stadionul mic mă refer, vom pune o durată de 6 luni de zile. Cel puâin reiese din studiul 
de fezabilitate că se poate construi în 6 luni de zile. De unde această grabă? Pentru că în 
momentul în care vom avea acel stadion,  echipa se poate muta pe el deja să joace. În 
ceea ce priveşte toate aceste modificări pe care noi le tot facem, sunt cerinţe de la 
Ministerul Justiţiei sau Ministerul Dezvoltării. De fiecare dată au găsit câte o hibă în 
hotărârile de consiliu. Ne-am întors înapoi să facem toate aceste modificări pentru că nu 
trebuie să vă spun faptul că acolo existau tot felul de probleme, tot felul de  litigii. Eu 
consider că la ora actuală litigiile sunt finalizate şi acesta a fost un punct de vedere al 
Companiei Naţionale de Investiţii ca să nu mai fie litigii pe stadion. Construcţia propriu 
zisă va începe în luna octombrie a acestui an când va fi finalizată licitaţia. Noi undeva 
prin luna august trebuie să ne apucăm să facem demolarea stadionului pe care o facem în 
regie proprie cred, cu cei de la RAADPFL. Am ţinut să se înbcheie acest campionat pe 
stadionul Oblemenco, mai ales că între timp noi lucrăm la celălalt ca să putem să mutăm 
echipa imediat. Durata de finalizare este de doi ani, deci începând din luna octombrie a 
acestui an, dar stadionul se va demola, evident, mai devreme, chiar din vară începând  să 
avem timp în luna octombrie terenul să fie deja pregătit. Dacă dă Dumnezeu şi câştigă o 
firmă mare, importantă, din  Europa,cum ne aşteptăm să se întâmple la astfel de 
construcţii care sunt peste 50 milioane de euro, s-ar putea să-l avem finalizat şi mai 
repede. Important este că guvernul ne acordă tot sprijinul. Sunt trei stadioane care se vor 
construi în România, primul va fi cel de la Craiova. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.489/2013, care va avea următorul conţinut: 

    „Începând cu data predării-preluării bunurilor, municipiul Craiova se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor 
identificate la art.1 din prezenta hotărâre, inclusiv în litigiile aflate în curs de 
judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti, după cum urmează:  

   - pentru imobilul „Sală atletică grea”, înregistrat cu nr. de inventar MF 101662, 
Cartea Funciară nr.28092, conform extrasului de Carte Funciară 
nr.87645/05.09.2013, liber de sarcini. 

   C1 - dreptul de folosinţă gratuită, începând cu data de 05.10.2004, pe o perioadă de 
49 ani, în favoarea Club Sportiv Olimpic Sport Craiova;  

  C2 - intabulare drept de superficie, de la data de 12.02.2013, până la data de 
04.12.2053, către Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia 
Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov; 

  C3 - intabulare drept de servitute de trecere în favoarea imobilului de sub A1 din 
CF nr.49903, cu număr cadastral 20860, 

  conform extras CF nr.87629/20.09.2013. 
  - pentru imobilul Microhotel ,,Stadion”, înregistrat cu nr.de inventar MF 39033, 
Cartea Funciară nr.35354, conform extrasului de Carte Funciară 
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nr.85086/29.08.2013, dreptul de folosinţă în favoarea   Club Sportiv Olimpic Sport 
Craiova.” 

  Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  
nr.489/2013 se menţin. 

               Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Clubul Sportiv Municipal Craiova, Clubul 
Sportiv Olimpic Sport Craiova,  Clubul Sportiv Olimpia Craiova şi Clubul Sportiv 
Olimpic Poiana Braşov vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei   hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 
1 abţinere (Manda). 
 
 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a 
proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de 
management la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; 

 Dl. Pană: 
 Eu am întrebat şi ieri pentru că se tot amână această decizie, am tot discutat despre 
acest concurs şi pun o ultimă întrebare acum în consiliu, dacă din punct de vedere legal 
totul este în ordine, dacă noi, consiliul local şi administraţia executivă nu vom fi atacaţi 
în instanţă pe această chestiune. Sper ca cei care semnează de legalitate în acest lucru să 
ne garanteze acest fapt. 
 Dl. Manda: 
 În calitate de membru şi preşedinte al comisiei de evaluare, istoria cu acest concurs 
este destul de lungă şi începe de undeva din luna septembrie când s-au înscris 2 persoane 
la concurs, o persoană a fost notată  sub nota 8, iar cealaltă persoană s-a retras. Au fost 
atunci o serie de contestaţii, s-a reluat procedura. La a doua procedură o persoană a depus 
două mape, lucru care nu putea fi acceptat de către comisie. S-a anulat concursul şi a 
venit al treilea concurs. La al treilea concurs a fost înscrisă o singură persoană, iar acea 
persoană care s-a înscris la celelalte două concursuri anterioare  a depus contestaţie 
spunând că nu a părut pe site-ul primăriei.  De la Serviciul Resurse Umane există 
comunicare către Relaţii Publice  să pună pe site. Serviciul Relaţii Publice a dat către cel 
care administrează site-ul să pună pe site. Cel care administrează site-ul ne-a spus că s-a 
pus pe site. S-a depus iarăşi contestaţie, comisia de contestaţii a respins contestaţia şi nu 
cred că există nicio problemă în a aproba  raportul comisiei cu rezultatul concursului. 
 D-na Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat 

pentru ocuparea postului de manager la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3.  Se aprobă durata de 3 ani a contractului de management pentru Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” Craiova. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.   

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru şi 
2 abţineri (Pană, Cilibiu).  
 
 

64. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Pană: 
 Vreau să fac decât o interpelare. Consider că mai este timp în anul acesta să mai 
fac şi alte interpelări. O fac pentru că s-a întâmplat un eveniment în zona Facultăţii de 
Electrotehnică, şi anume o studentă a fost accidentată, a fost un accident, aşa o să 
spunem, pe trecerea de pietoni  de către un Mercedes care venea în viteză, dar care este 
totuşi problema noastră. Anul trecut s-a construit foarte mult în municipiul Craiova, s-a 
lucrat într-un ritm foarte bun, dar nerespectarea unor norme privind tehnica securităţii 
muncii şi, dacă vreţi, privind siguranţa circulaţiei. S-a rezolvat un lucru foarte bun în 
Brazdă dar eu ştiu de câte ori am trecut peste cupa excavatorului cu maţina fără ca acel 
constructor să ia minimul de măsuri de siguranţă şi interpelarea mea este următoarea: de 
ce oare diriginţii noştri nu urmăresc modul în care se face organizarea de şantier. Acum 
revenind la acel accident, se lucrează la linia de tramvai. Eu am fost cel care a coordonat 
această activitate. Niciodată  nu s-a pus problema siguranţei cetăţeanului, atunci când s-a 
făcut această linie de tramvai. Acum începând de la semnalizare, de la treceri, dacă vă 
uitaţi la traversarea dintr-o parte în alta a bulevardului, o să vedeţi că nu sunt treceri 
adecvate şi pun în pericol siguranţa cetăţeanului. Încă o dată, nu cred că cei care 
lucrează, cei care au organizarea de şantier, consumă banii. Economiile nu trebuie făcute 
aici, încă o dată, în detrimentul nostru, al celor care circulăm. Uitaţi-vă şi la modul de 
semnalizare, şi pe timp de noapte, modul de balizare ş.a.m.d.   Toate aceste chestiuni n-ar 
trebui să le punem într-o şedinţă de consiliu, ar trebui ca cei care urmăresc această 
activitate să vadă. Dacă în proiect nu este, atunci este o mare greşeală că am aprobat 
proiectul aşa.  
 O remarcă. Este adevărat că iarna nu-i ca vara, aş fi preferat astăzi nu să beau un 
pahar de apă rece, ci un ceai cald.  
 D-ra Predescu: 
 Sunt câteva idei care vin din ceea ce am discutat cu cetăţenii. O primă problemă 
care nu se ridică acum, dar ar fi bine dacă s-ar lua acum o decizie, oricum se va realiza în 
timp. Este în execuţie centrul Craiovei, centrul istoric. Dvs. aţi făcut de la bun început o 
remarcă cu privire la acest proiect, şi anume că este destul de simplu şi nu priveşte decât 
infrastructura de fapt, a acestei zone. Toţi cetăţenii însă, se aşteaptă, şi acum se leagă cu 
proiectul nostru, cu proiectul nostru „Craiova, capitală culturală 2021”, ca să fie refăcute 
şi faţadele clădirilor din această zonă. Este până acum experienţa pe care ne-o pune 
Sibiul la dispoziţie, are părţi bune, dar şi mai puţin bune din câte am discutat cu colegii 
de la Sibiu, din mediul universitar, cred că putem găsi şi noi o soluţie pentru refacerea 
faţadelor clădirilor, fie că sunt case, fie că sunt blocuri. Ştim că toate, sau marea 
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majoritate sunt în proprietate particulară, mai sunt doar câteva, foarte puţine în 
administrarea RAADPFL-ului dintre imobilele care nu au fost încă retrocedate, pentru că 
nu au fost  moştenitori care să le solicite.  
 A doua problemă care se leagă de această idee generoasă care ne aduce în faţa 
opiniei publice ca şi oraş cultural, este situaţia Grădinii Botanice. Este o dispută veche cu 
privire la administrarea acestui spaţiu generos. De la început ea a fost gândită să fie 
administrată de către Universitatea din Craiova şi Facultatea de Horticultură, aşa cum a 
reuşit o perioadă importantă marele profesor Buia. De curând, acum doi ani, a fost redată 
Universităţii după ce fusese preluată în administrare de către consiliul local. Din păcate, 
în opinia publică, oamenii au reprezentarea că tot municipalitatea trebuie să răspundă mai 
mult sau mai puţin de cât de bine şi ceea ce se face  acolo. Dacă oraşul nostru ar avea o 
grădină botanică aşa cum sunt cunoscute cele din Cluj şi Bucureşti, dar dacă ar avea o 
grădină botanică cel puţin aşa cum era pe vremea profesorului Buia, ar însemna mult mai 
mult pentru Craiova culturală. 
 Şi tot în ceea ce priveşte imaginea Craiovei culturale, cred că ar fi bine venită 
extinderea componenţei asociaţiei, gândită de municipiul Craiova la început prin 
cuprinderea şi altor instituţii de cultură. Mă gândesc la Muzeul de Artă şi îl felicit pe  
noul director, pe noul manager, colegul nostru, dl. Ştefârţă, şi pot să-mi mai expun acum 
ideile, înţeleg să le discut atât cu dvs. cât şi cu membrii acestei asociaţii, privind şi alte 
idei prin care putem să-i aducem aşa cum merită în imaginea opiniei publice, mai largi 
decât cea a profesioniştilor, unde sunt cunoscuţi, pe marii pictori , pe marii muzicieni, pe 
marii restauratori, pe marii poeţi şi scriitori craioveni care sunt acum printre noi. Mă 
cuprinde emoţia. Eu îmi aduc aminte de  un singur lucru. Trei ani de zile am rugat 
persoana care deţinea funcţia de primar  în precedent, să acorde un premiu simbolic unui 
pictor care între timp nu mai este printre noi. Oamenii aceştia de mare valoare încet-încet 
se duc şi dacă nu-i preţuim atâta timp cât există după aceea poate nu mai avem cui să 
adresăm un cuvânt bun, o felicitare şi să ne bucurăm că suntem contemporani cu ei. 
 Dl. Cilibiu: 
 Chiar dacă pe parcursul anului 2013, aproape la fiecare şedinţă am făcut 
interpelări, constat cu stupoare că în proiectul de buget şi în lista cu străzile ce urmează a 
fi reabilitate, nu figurează decât câteva din sugestiile pe care le-am făcut. Asta mă pune 
pe gânduri dacă de acum încolo sesizările pe care le fac la întrebări şi interpelări vor mai 
fi luate în calcul sau nu. Cu toate astea rămân optimist că se va ţine cont şi de 
recomandările noastre, de propunerile noastre. Am aici o adresă din partea cetăţenilor 
depusă la primărie şi am câutat să lucrăm cu cât mai multe documente ca să nu spună 
lumea că sunt doar vorbe în vânt. Adresa nr. 42692/2013 unde sunt vreo 20 de semnături. 
Este vorba de Aleea II Rovine. Ce scrie aici rămâne să analizaţi dvs. pentru că aveţi 
documentul la registratură, deci aş avea rugămintea în numele acestor cetăţeni să ţineţi 
cont să introduceţi pe lista de priorităţi a anului 2014 Aleea II Rovine. Este  într-o zonă 
centrală şi din ce m-am uitat eu la documentaţia pusă la dispoziţie la dezbaterea publică 
pentru buget nu este prinsă. 
 Revin şi mă roagă părintele Doran, biserica din Craioviţa, din Corniţoiu,  aleea, 
strada, este şi şcoala Bibescu, este şi intersecţia Bibescu cu Dacia. Tot timpul a ridicat 
probleme, dar am înţeles că nu sunt prinse în buget, sau nu le-am văzut eu. Deci este 
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vorba de str. Brâncoveanu, măcar de la biserica din părculeţ  până la intersecţia cu bvd. 
Dacia, dacă s-ar putea reabilita trotuarul, dacă s-ar putea face parcări, şi acea bandă de 
preselecţie pentru care o parte din colegi mi-au spus că este o idee bună, dar nu ştiu când 
o să fie prinsă efectiv în  programul executivului, deci este vorba de preselecţie de pe 
Brâncoveanu, pe bvd. Dacia. Lăsând deoparte aspectele strict de infrastructură, vreau şi 
insist ca aparatul administrativ al primăriei, nu numai pentru cazuri DCV. Să ştiţi că 
chiar în timpul şedinţei am analizat documentaţia care stă la baza proiectului de hotărâre 
cu acei 3% de care  spunea d-na secretar. Insist ca la orice diminuare a suprafeţei iniţiale 
dintr-un contract cu orice întreprinzător privat, să ni se motiveze şi nouă, să ni se justifice 
şi nouă acea diminuare, nu faptul că nu mai are bani să plătească întreprinzătorul, că nu 
este problema noastră dacă îi merge lui sau nu-i merge. Să-şi crească vânzările dacă vrea 
să-i meargă treaba, să aibă bani. Dar m-am uitat pe proiectul de hotărâre de la  aproape 
1200 m cât a avut iniţial acest întreprinzător privat, acum are 303 m. Sunt curios cei 900 
m pentru  care municipalitatea nu mai primeşte bani, ce se întâmplă cu ei? Se 
compensează în vreun fel, se foloseşte acea suprafaţă sau am făcut un favor 
întreprinzătorului privat şi noi stăm cu mâinile în sân şi suprafaţa aceea o lăsăm, din 
punctul meu de vedere să o folosească tot el, dar fără acte. Haideţi să nu intrăm în situaţii 
caraghioase şi încercaţi să fim cât mai transparenţi ca să nu continui pledoaria. 
 Am întâmpinat permanent probleme în staţia de taxi de la Mercur. D-na primar a 
găsit o soluţie cu aparatul tehnic, s-a creat staţie la Casa Albă, s-a creat staţie la fosta casă 
a cărţii în giratoriul de la Carol, spre Elena Cuza. Cu toate acestea, şi să ştiţi că l-am 
contactat pe dl. director Mateescu, văzând raportul Poliţiei Locale îmi dau seama cât de 
multe activităţi au şi realizez că efectiv n-are cum să pună un echipaj să stea tot timpul 
acolo. Eu fac o sugestie, tehnic rămâne de văzut dacă se poate rezolva, dar vă repet, la 
intersecţia de la semaforul de la Mercur, permanent sunt taximetrişti. Şi iarna şi vara, 
banda aceea este blocată. Vrem să decongestionăm traficul, dar acolo tot timpul este o 
bandă blocată şi artera aceasta chiar este esenţială. Sugestia mea este să existe o cameră 
de luat vederi montată astfel încât să identificăm momentul în care apar taximetrişti, şi 
văzând că doar unii, nu toţi au curajul să oprească acolo, permanent anumiţi taximetrişti 
opresc, să se găsească şi măsura legală ca aceştia să fie sancţionaţi sau să se ia anumite 
măsuri. 
 D-na Primar: 
  Dl. Pană, vă spun sincer că până acum nu m-am gândit că aş putea fi vinovată că 
un Mercedea face un accident pe trecerea de pietoni, eu sau consiliul local, dar dacă 
spuneţi dvs. probabil aşa este, probabil că  trebuie să punem mai multe atenţionări să se 
meargă cu viteză mai mică în oraş. S-a lucrat mult anul trecut, într-adevăr. O să se 
lucreze şi mai mult anul acesta, probabil şi mai mult anul următor, dar eu cred că fiecare 
are responsabilitatea propriei greşeli. În ceea ce priveşte măsurile de siguranţă, cred că 
ele trebuiesc urmărite de poliţie în cazul în care firmele respective nu acţionează conform 
prevederilor, trebuie să fie sancţionate. Au fost destule sancţionări, din câte ştiu eu pe 
care le-au dat poliţiştii de la circulaţie, la toate firmele care lucrează în  Craiova fără 
niciun fel de selecţie a acestora. 
 Pentru d-ra Predescu, centrul  istoric refăcute faţadele, ne-am întâlnit cu cei din 
centrul vechi, nu au avut niciun fel de problemă ca să îşi refacă faţadele pe banii lor, aşa 
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cum este normal până la urmă pentru că au înţeles care va fi potenţialul zonei. Din câte 
am aflat deja s-au dublat preţurile proprietăţilor din centrul vechi. Ei au patru luni până la 
depunerea documentaţiei autorizate printr-o notificare pe care noi le-am trimis-o la 
primărie. În cazul în care nu îşi refac faţadele, vom face pe cheltuiala noastră, apoi vom 
pune sub executare proprietatea aşa cum spune şi legea până la urmă. Pentru clădirile 
noastre care aparţin RAADPFL, după cum aţi văzut probabil, sunt prinşi banii în buget 
ca să se refacă faţadele şi mai mult decât atât, am luat acceptul asociaţiilor de proprietari 
pentru zonele din 6 Martie intersecţia cu Lipscani unde sunt nişte blocuri foarte urâte şi 
pentru tot ce înseamnă A.I. Cuza ca să putem să le văruim noi pe sponsorizare. Practic 
firmele care lucrează în Craiova au fost de acord să ia câte un bloc două să le văruiască, 
să le dea o faţă mai frumoasă, iar noi prin RAADPFL vom asigura floricelele care se pun 
la fereastră să fie exact ca în occident pe unde mergeţi dvs. prin marile oraşe şi unde 
arată foarte bine. 
 În ceea ce priveşte grădina botanică, ştiţi foarte bine că de când a intrat în 
administrarea universităţii, noi nu mai putem să bugetăm niciun fel de bani. Nu ştiu cu ce 
am putea să-i ajutăm, a fost dorinţa lor exprimată expres ca acest consiliu local să le dea 
înapoi în administrare grădina botabnică. Ne-am supus dorinţei lor că ne-am gândit că 
poate se ocupă mai bine decât primăria. Dacă vor dori să treacă în administrarea din nou 
a primăriei Craiova şi ne putem şi implica într-adevăr. Ştiu că cetăţenii nu au cunoştinţă 
despre faptul că ea aparţine  Universităţii. Probabil că ar fi bine să apară o plăcuţă în 
zona respectivă ca să se ştie foarte clar. În orice caz o să mai am nişte discuţii cu dl. 
rector să vedem ce se poate face. 
 A treia problemă pe care aţi ridicat-o, Asociaţia „Craiova, capitală culturală” să 
ştiţi că deja cuprinde toate  instituţiile de cultură de pe raza judeţului Dolj nu numai din 
municipiul Craiova, adică în consiliul de administraţie nu au intrat doar directorii 
instituţiilor din subordinea consiliului local ci şi directorii din subordinea Consiliului 
judeţean. Aşa se face că dl. Dindirică, de exemplu, care este directorul Bibliotecii 
Judeţene, are şi funcţia de vicepreşedinte.  
 Dl. Cilibiu, vă rog să nu faceţi confuzie între lista care există pentru modernizare  
de străzi şi lista care va fi şi nu este încă gata, pentru reparaţii de străzi. Anul trecut sau 
până anul trecut,  nu am avut contract decât pentru străzile care erau deja asfaltate şi 
trebuiau să fie plombate, sau pur şi simplu, turnat un nou strat de asfalt, dar nu am avut 
niciun fel de contract pentru străzile care erau de pământ, ca să se poată asfalta. Străzile 
pe care le-aţi văzut dvs. în acea listă nu s-au trecut acolo pe niciun fel de pile. Sunt 
străzile care  au deja apă şi canalizare sau care vor avea anul acesta pentru că, după cum 
ştiţi, anul trecut s-au introdus 30 km de reţea de canalizare şi 20 km de reţea de apă, anul 
acesta sunt prevăzuţi alţi 40 km de canalizare şi de  reţea de apă, imediat cum au 
utilităţile, se trece la asfaltarea acestor străzi, dar nu au legătură cu reparaţiile de străzi, 
care vor fi pe cu totul altă listă în funcţie de necesităţi. 
 Spuneţi că aţi ridicat totfelul de probleme. Vă asigur că toate problemele pe care 
le-aţi ridicat şi dvs., şi ceilalţi consilieri, au fost discutate în cadrul comisiei de 
sistematizare, ori în cadrul acestei comisii, unele propuneri au fost acceptate, altele nu. 
După cum ştiţi probabil, eu am un vot acolo. Dl. Genoiu are şi dumnealui un vot.  În rest 
sunt reprezentanţii celorlalte instituţii. Îmi pare rău însă că după această şedinţă de 
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sistematizare, nu aţi primit şi dvs. vreo informare ca să ştiţi  cu exactitate ce s-a întâmplat 
acolo. 
 Celelalte  aspecte pe care le-aţi ridicat cred că deja au fost notate de Poliţia Locală. 
În ceea ce priveşte acea firmă, vreau să vă spun că nu este singura care cere ca să renunţe 
la o parte din teren. S-au mai aprobat în consiliul local renunţări ale acestor firme. Noi nu 
putem să-i obligăm să plătească către municipalitate o suprafaţă de teren pe care ei nu o 
folosesc. Ce se va întâmpla cu acea suprafaţă de teren, vom stabili în momentul în care 
vom vedea despre ce este vorba  acolo. O să mă deplasez şi eu personal în zonă, să văd 
dacă se poate amenaja părculeţ,  parcare sau orice altceva, dar vă asigur că nu ştiu cine 
este această firmă, nu am niciun fel de interes, cum aţi încercat dvs. să sugeraţi aici şi îmi 
pare rău că aţi putut măcar să vă gândiţi la aşa ceva.   
                                        
 
 
       D-na Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 30.01.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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