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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.03.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 3 consilieri sunt absenţi motivat (d-na Popescu, d-ra 
Predescu, dl. Radu Marin Traian) şi 1 consilier absent nemotivat (dl. Cherciu). Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun aprobării dvs. controlul de legalitate exercitat de prefect cu privire la 
hotărârile adoptate în şedinţa ordinară din 27.02.2014 unde au fost adoptate 47 hotărâri 
toate temeinice şi legale, cât şi procesul verbal ale acestei şedinţe. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul dlui consilier Nanu Andrei pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 2375/21.03.2014, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică 
locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă ordinară în data de 27.03.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 
ordinea de zi. 

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în 
comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru abonamentul unic aferent 
transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de către Regia 
Autonomă de Transport Craiova. 

11. 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 aprilie 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.  

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a 
managementului pentru instituţiile publice de cultură, din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: Opera Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” 
Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.15/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova 
la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea 
achiziţionării unui autoturism. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova. 

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate 
închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239029/2004 şi nr.239101/2004. 

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii. 

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

27. 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. 

28. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de concesiune între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi C.M.I. dr. Ciocionoiu Maria Mirabela, respectiv C.M.I. dr. 
Gherciu Liliana, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în 
municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică nr.4 Craioviţa 
Nouă). 

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, 
situat în str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului. 

30. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.8/2000 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment S.R.L. 

31. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment S.R.L. 

32. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune, având ca obiect 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale situate în municipiul Craiova, cartier 
Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, parter. 

33. 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. 

34. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui teren situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 69, Parcela 5. 

35. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine 
domeniului privat al muncipiului Craiova situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, 
nr.78A. 
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36. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a cinci 
suprastructuri, componente ale unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova şi concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

37. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de stropit carosabil 
cu autospecială şi măturat/periat mecanizat. 

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, puţ forat şi împrejmuire 
teren, în municipiul Craiova, str.Merişorului, nr.61C. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, anexă parter şi împrejmuire 
teren, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.17. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.153/2013 şi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 Trandafirului. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind amplasarea 
şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.846/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind condiţiile 
de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor 
de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova.  

49. Întrebări şi interpelări. 
 
 

 Punctul 28 de pe ordinea de zi este retras. Supun la vot ordinea de zi în bloc. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
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În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de 
mediu a municipiului Craiova, în anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” 
ordinea de zi. 

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

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport 
în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de 
persoane. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru abonamentul unic aferent 
transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de către Regia 
Autonomă de Transport Craiova. 

11. 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 aprilie 2014. 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.  

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.  

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2014. 
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17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare anuală a 
managementului pentru instituţiile publice de cultură, din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: Opera Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” 
Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.15/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile publice de cultură 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

21. Proiect de hotărâre privind participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în 
vederea achiziţionării unui autoturism. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova. 

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239029/2004 şi 
nr.239101/2004. 

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii. 

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

27. 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. 

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului Craiova, 
situat în str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului. 

29. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.8/2000 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment 
S.R.L. 
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30. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress Investment 
S.R.L. 

31. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune, având ca obiect 
spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale situate în municipiul Craiova, cartier 
Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, parter. 

32. 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. 

33. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui teren situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 69, Parcela 5. 

34. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care 
aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova situat în cart.Craioviţa Nouă, b-
dul Oltenia, nr.78A. 

35. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a cinci 
suprastructuri, componente ale unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova şi concesionate către S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

36. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între 
municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de stropit 
carosabil cu autospecială şi măturat/periat mecanizat. 

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

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, puţ forat şi împrejmuire 
teren, în municipiul Craiova, str.Merişorului, nr.61C. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, anexă parter şi 
împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.17. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.153/2013 şi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 
Trandafirului. 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.846/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind 
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condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism 
referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a 
clădirilor în municipiul Craiova.  

48. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 

                                                                                                       
1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială 

şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2013. 
Dl. Pană: 
N-am văzut raportul acela, dacă nu vă supăraţi. 
D-na Secretar: 
A fost publicar aseară, după amiază după şedinţele de comisii, exact cum v-am 

spus. Putea fi examinat, sau studiat, sau dezbătut, sau cum vreţi dvs. El nu necesită 
hotărâre de consiliu, este o prezentare de către demnitar a ceea ce înseamnă stadiul 
dezvoltării economico-sociale a municipiului Craiova.  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă 
Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014. 
Dl. Pană: 

  Eu am studiat planul, este un plan foarte bine întocmit. Aş vrea doar să punctez 
anumite probleme. În primul rând în urmă cu două luni de zile am făcut o interpelare cu 
anumite propuneri referitoare la Poliţia Locală. Nu le mai reiau, sper ca ele să se 
transpună în practică, dar una din propunerile mele se referea la un act normativ  care 
stabilea numărul de angajaţi la Poliţia Locală.  Din nefericire acest act normativ dacă se 
va pune în practică, se vede că el va scădea numărul de angajaţi la Poliţia locală, ceea ce 
nu este normal. Dacă nu se va reveni la acest act, propunerea mea este spre completare şi 
anume având în vedere, dacă vreţi, structura populaţiei din municipiul Craiova, vă 
propun ca în Poliţia Locală să fie cooptaţi şi cetăţeni de etnie rromă. Este un lucru care se 
practică în toate ţările, şi de ce n-am fi şi noi, municipiul Craiova, printre primii care 
putem să dăm romilor posibilitatea să  facă parte din Poliţia Locală. 
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi 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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de 
a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj” ordinea de zi. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” următoarea ordine de zi: 

             1) modificarea statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intecomunitară „Salubris Dolj”, prin act adiţional, în sensul primirii de noi 
membri:Gherceşti, Malu-Mare, Şimnicu de Sus; 

              2) modificarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intecomunitară „Salubris Dolj”; 

             3) aprobarea tarifului pentru activitatea de măturat mecanizat cu colectare, cu 
automaturatoare Green Machines, spaţii înguste conform Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.110/2014; 
4) modificarea anexei nr.14 la contractul de delegare a gestiunii pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare. 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2014, după cum urmează: 
α) venituri în sumă de 671.822,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 688.826,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2014. 

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

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

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

 Aşa cm am spus şi ieri în comisia din care fac parte, este de apreciat faptul că vin 
bani în plus la aceste instituţii. Am observat că la două dintre ele sunt justificate foarte 
bine şi pertinent cheltuielile, încotro merg banii şi am solicitat şi solicit în continuare 
pentru că n-am primit până la această oră nicio lămurire, în momentul în care se alocă o 
parte din banii care vin la Victor Babeş  către bunuri şi servicii, care este necesitatea 
acestor bani şi mai precis în ce direcţie se vor îndrepta. Să nu uităm că „bunuri şi 
servicii” este un capitol bugetar, iar nota de fundamentare care ni se părea normal să fie 
anexată la acest punct, nu am văzut-o, nu o am, motiv pentru care solicit pe această cale 
să fie detaliată cheltuirea acestor bani şi este vorba de bani publici. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2014, după 
cum urmează: 

a) total venituri – 39.100,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
39.100,00 mii lei); 

b) total cheltuieli – 39.100,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
39.100,00 mii lei),  

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2014, conform 
anexei nr.2 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.9/2014. 

Art.4. 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 21 voturi pentru şi 
2 abţineri (Pană, Cilibiu).  
 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 27.03.2014                                                         11                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- total venituri  - 67.525,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

65.552,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 67.525,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

65.552,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii 
lei), conform anexei  nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, pe anul 2014, conform anexei nr.2 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.10/2014. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
- total venituri  - 26.119,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

26.119,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 26.119,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

26.119,00 mii lei),  
conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.2 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.11/2014. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe 

anul 2014, după cum urmează: 
-  total venituri – 817.172,00 mii lei; 
-  total cheltuieli  - 855.705,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.17/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/2012 referitoare la acordarea de facilităţi  pe 
mijloacele de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, 
pentru anumite categorii de persoane. 
Dl. Pană: 

 Fac această intervenţie pentru că iată că, după lupte seculare, cum se spune, care 
au durat mai bine de multe şedinţe, am reuşit ca pentru persoanele care au peste 70 de ani 
să se acorde această gratuitate, deci RAT a făcut un lucru bun pentru populaţia Craiovei 
şi mai ales, pentru aceşti pensionari. Sper să fie cât mai mulţi oameni peste 70 de ani care 
să beneficieze de asemenea transport gratuit. Mulţumesc încă o dată, pentru sprijin şi 
pentru înţelegere. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.81/2012, care va avea următorul conţinut: 
           “Art.1. Se aprobă acordarea de facilităţi pe miloacele de transport în comun ale 

Regiei Autonome de  Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane, 
astfel:  

   a) gratuităţi  pe toate liniile de transport în comun ale Regiei Autonome de  
Transport Craiova pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova şi care 
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au vârsta de peste 70 de ani şi pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul 
Craiova, cu un venit net din pensie de până la 1.000 lei/lună; 

   b) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pentru orice tip de 
abonament pentru pensionarii cu domiciliul în muncipiul Craiova şi cu un venit 
net din pensie de peste 1.000 lei/lună; 

   c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pe o singură linie de 
transport, pentru studenţii care frecventează cursurile de zi la instituţiile de 
învăţământ autorizate din municipiul Craiova; 

   d) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentului pe o singură linie de 
transport, pentru elevii care frecventează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ 
autorizate din municipiul Craiova. 

Art.2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu  data de 01.04.2014. 
    Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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. 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru abonamentul unic 
aferent transportului public local de persoane prin curse regulate, efectuat de 
către Regia Autonomă de Transport Craiova. 

 Dl. Albăstroiu: 
 Salut acest proiect de hotărâre al conducerii RAT cu abonament unic, întrucât era 
necesar. Multe persoane, mulţi cetăţeni ai municipiului Craiova la audienţele consilierilor 
au solicitat acest lucru. Mulţumesc conducerii pentru acest gest. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.l.  Se aprobă tariful pentru abonamentul unic aferent transportului public local de 

persoane prin curse regulate, efectuat de către Regia Autonomă de Transport 
Craiova, în municipiul Craiova, în cuantum de 65 lei/lună, 34 lei/15 zile şi 18 
lei/7 zile. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică, prin completare, anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.265/2010. 

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

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

11. 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 
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personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
aprilie 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 aprilie 2014, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului 
Craiova în Adunarea Generală  a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L.  

 D-na Secretar: 
 Un singur comentariu cu privire la toate cele trei puncte, întrucât reprezentantul 
propus este dl. Ovidiu Mischianu, v-aş ruga, dacă sunteţi de acord, să înmânăm 
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buletinele de vot pentru toate cele trei puncte, 12, 13, 14 urmând ca după prezentarea de 
la comisia de validare a rezultatului votului, să reluăm aceste puncte, dacă sunteţi de 
acord să supuneţi la vot.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot propunerea d-nei secretar. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
 D-na Secretar: 
 Îl rugăm pe dl. Preşedinte al comisiei de validare să înmânăm buletinele de vot şi 
să continuăm cu celelalte puncte.  
     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, dl. Beţiu a prezentat rezultatul votului. 
     Dl. Beţiu: 
     Reprezentantul Sc Pieţe şi Târguri în AGA – Mischianu Ovidiu – 23 voturi pentru şi 4 
voturi anulate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea dlui. Mischianu Ovidiu, director executiv Direcţia Juridică, 

Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală a Asociaţilor a persoanei desemnate la art.1 din 
prezenta hotărâre va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl.Neagoe Claudiu Ştefan, administrator al S.C.Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Mischianu Ovidiu, dl.Neagoe Claudiu Ştefan 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. 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.  

     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, dl. Beţiu a prezentat rezultatul votului. 
     Dl. Beţiu: 
     Reprezentantul SC Termo Craiova în AGA – Mischianu Ovidiu – 23 voturi pentru şi 
4 voturi anulate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă desemnarea dl. Mischianu Ovidiu, director executiv Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Termo Craiova 
S.R.L. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală a Asociaţilor a persoanei desemnate la art.1 din 
prezenta hotărâre va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Neaţu Breciugă Mihail Adrian, administrator al S.C. Termo 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Mischianu Ovidiu, dl. Neaţu Breciugă Mihail 
Adrian 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. 

 
 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. 

      S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, dl. Beţiu a prezentat rezultatul votului. 
     Dl. Beţiu: 
     Reprezentantul SC Salubritate Craiova SRL în AGA – Mischianu Ovidiu – 23 voturi 
pentru şi 4 voturi anulate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă desemnarea dl. Mischianu Ovidiu, director executiv Direcţia Juridică, 

Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală a Asociaţilor a persoanei desemnate la art.1 din 
prezenta hotărâre va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuterniceşte dl. Popescu Cristian Ştefan, administrator al S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului 
Dolj. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, dl. Mischianu Ovidiu, dl. Popescu Cristian Ştefan şi 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 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. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

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

       Art.1. Se aprobă desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al  Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.12/2012. 

     Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi persoanele desemnate la art.1 
din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

a Domeniului Public şi Fondului Locativ 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 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. 
 
 

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

 D-na Secretar: 
 O să vă rog să lăsăm şi punctul 17 după rezultatul votului la comisia de validare, 
întrucât în art. 2 mandatăm pe reprezentantul nostru, care va ieşi din acest vot, să facă 
cuvenitele modificări. 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 27.03.2014                                                         18                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, dl. Beţiu a prezentat rezultatul votului. 
     Dl. Beţiu: 
     Reprezentantul SC Termo Craiova SRL – Mischianu Ovidiu – 23 voturi pentru şi 4 
voturi anulate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, 

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

Art.2. Se mandatează dl.Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. să voteze 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl.Mischianu Ovidiu 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. 
 
 

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

 Dl. Pană: 
 Eu voi face referire la toate cele trei puncte şi anume faptul, şi revin la ideea pe 
care am mai avut-o, ca aceste organigrame să le aprobăm o dată pe an şi anume la 
începutul anului, bine ar fi în luna ianuarie, aşa cum se face în toate instituţiile din 
România pentru că la noi a devenit un obicei, ca dacă vreţi, lunar să schimbăm 
organigramele. Am mai auzit comentarii privind dinamica care există la aceste instituţii, 
însă indiferent cât este de dinamică activitatea de acolo, părerea mea că o organigramă 
trebuie să o stabilim o dată pe an şi atât. Asta este intervenţia mea, deci sper ca în luna 
aprilie să nu venim să modificăm organigramele pe care le aprobăm acum. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Transport 

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 Regia Autonomă de 
Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de evaluare 

anuală a managementului pentru instituţiile publice de cultură, din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova: Opera Română 
Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova. 

 D-na Secretar: 
 O să vă rog să ne permiteţi de asemenea să comunicăm buletinele de vot, astfel 
cum au fost completate cu reprezentanţii. O să înmânăm şi la acest punct toate cele trei 
seturi  astfel încât rezultatul votului şi pentru acestea să fie final. 
 Propunerile la Opera Română pentru membri titulari: Socoteanu Răzvan 
Florentin – consilier local, specialist in domeniu – GÂRBONI IOAN CORIOLAN – 
manager Filarmonica Banat Timişoara, specialist in domeniu – NIŢĂ TEODOR – 
manager Teatrul Muzical Nae  Leonard Galaţi. 
 Membri supleanţi - consilier local –MANDA MARIAN SORIN, specialist in 
domeniu – BOJIN IOAN – manager Filarmonica de Stat Sibiu, specialist in domeniu – 
IONESCU AMBROSIE PAVEL – manager Filarmonica  Mihail Jora Bacău. 
 Comisia de soluţionare a contestaţiilor - consilier local – SAS TEODOR 
NICUŞOR, MISCHIANU OVIDIU – director executiv Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, CIUCĂ DELIA-CLAUDIA – director executiv 
Direcţia Servicii Publice. 
 Propunerile pentru Filarmonica Oltenia – membri titulari: consilier local – 
COTESCU NICUŞOR, specialist in domeniu – GÂRBONI IOAN CORIOLAN – 
manager Filarmonica Banat Timişoara, specialist in domeniu – NIŢĂ TEODOR – 
manager Teatrul Muzical Nae Leonard Galaţi. 
 Membri supleanţi: consilier local –CILIBIU MIHAI, specialist in domeniu – 
BOJIN IOAN – manager Filarmonica de Stat Sibiu, specialist in domeniu – IONESCU 
AMBROSIE PAVEL – manager Filarmonica     Mihail Jora Bacău. 
 Comisia de contestaţii: consilier local – TOADER VERGIL, MISCHIANU 
OVIDIU – director executiv Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ, CIUCĂ DELIA-CLAUDIA – director executiv Direcţia Servicii Publice. 
 Propunerile pentru Ansamblul Maria Tănase, membri titulari: consilier local – 
DINDIRICĂ LUCIAN COSTIN, specialist in domeniu – ETEGAN AMELIA 
LOREDANA – director Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Dolj, specialist in domeniu – DINCĂ LAURA LUIZA – realizator TVR 
Craiova. 
 Membri supleanţi:  consilier local –ALBĂSTROIU GHEORGHE, specialist in 
domeniu – ALECSANDRESCU COSTINEL PETRIŞOR – manager Ansamblul 
Profesionist Doina Oltului, specialist in domeniu – PORUMBEL GHEORGHE – 
manager Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului. 
 Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor: consilier local – ŞTEFÂRŢĂ 
EMILIAN, MISCHIANU OVIDIU – director executiv Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ, CIUCĂ DELIA-CLAUDIA – director executiv 
Direcţia Servicii Publice 
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 Acestea sunt propunerile. Ele sunt consemnate în buletinele de vot. Dacă nu mai 
sunt alte propuneri, noi vom pune la dispoziţia comisiei de validare şi aceste seturi de 
buletine şi rezultatul o să-l comunicăm după finalizarea numărătorii voturilor.  
 Dl. Preşedinte: 
 Rog comisia de validare să distribuie şi aceste buletine de vot. 
     S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor de 
vot, dl. Beţiu a prezentat rezultatul votului. 
     Dl. Beţiu: 
     Pentru Filarmonica Oltenia – 23 voturi pentru, 4 voturi anulate. 
     Pentru Opera Română – 23 voturi pentru, 4 voturi anulate. 
     Pentru Ansamblul Maria Tănase – 23 voturi pentru, 4 voturi anulate. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare anuală a managementului la Opera 

Română Craiova, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” Craiova, conform anexelor nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.16/2013. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.15/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului la instituţiile 
publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

anuale a managementului la instituţiile publice de cultură din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.15/2013, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de cultură 
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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21. Proiect de hotărâre privind participarea Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
naţional” 2014, în vederea achiziţionării unui autoturism. 

 D-na Secretar: 
 Forma modificată a proiectului şi a ordinei de zi cu două autoturisme, pe care am 
anunţat-o din comisii. 
 Dl. Cilibiu: 
 Pe lângă faptul că sunt două autoturisme şi nu unul, cum a spus şi d-na secretar, 
vreau să vă spun că îl felicit pe dl. Director de la Căminul pentru persoane vârstnice şi aş 
vrea să fie un model şi pentru ceilalţi directori de instituţii care au maşini vechi şi să aibă 
iniţiativă. Chiar apreciez la dânsul că şi-a prins şi în bugetul pe anul acesta banii necesari 
pentru a achiziţiona aceste două autoturisme. Îl felicit încă o dată. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă participarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova la 

„Programul stimulare a înnoirii parcului auto naţional” 2014, în vederea 
achiziţionării a două autoturisme.  

Art.2. Se aprobă casarea bunurilor „autospecializată sanitară break 4+1, Dacia 1310 CL”, 
având număr de înmatriculare DJ-04-UMU şi „autospecializată salvare 3+1, 
Volkswagen LT 28.2 4 TD”, având număr de înmatriculare DJ-79-AMB, care 
aparţin Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

Art.3. Diferenţa dintre valoarea de achiziţie a autoturismelor şi valoarea primelor de 
casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate 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 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, Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3, 
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compus din 3 camere, în suprafaţă de 39,90 mp. şi dependinţe, în suprafaţă de 
24,81 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.6 
vechi, cam.45, compus din o cameră, în suprafaţă de 16 mp. şi dependinţe 
comune 9,30 mp., respectiv cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54, compus din o 
cameră, în suprafaţă de 16 mp. şi dependinţe comune 9,30 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 locuinţelor situate în cart.Valea 
Roşie, bl.6 vechi, cam.45,  cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, cam.54 şi Aleea 3 
Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3 . 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere având ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, 
Aleea 3 Castanilor, bl.F, sc.1, ap.3. 

Art.6.  Contractele de închiriere a locuinţelor situate în cart.Valea Roşie, bl.6 vechi, 
cam.45 şi cam.54, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
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. 
 
 

23. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239029/2004 şi 
nr.239101/2004. 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă  schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între Bondoc 

Petruş Dorel, titularul contractului de închiriere nr.239029/29.12.2004, ce are ca 
obiect locuinţa situată  în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, 
ap.1 şi Pena Mihaela Corina, titular al contractului de închiriere 
nr.239101/29.12.2004, ce are ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, b-
dul Olteniei, nr.1 C, bl. T3, sc.4, ap.17. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Bondoc Petruş Dorel şi Pena Mihaela Corina 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 contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin 
programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul 
privat al municipiului Craiova. 

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

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

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

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. 
 
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 27.03.2014                                                         24                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, 
precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii. 

 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 Capitolului II-„Activităţi edilitar  gospodăreşti” din 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009, după cum 
urmează: 

se modifică art.3 alin.(1) şi va avea următorul conţinut: 
           „Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii 

economici, asociaţiile de proprietari au obligaţia să efectueze lucrările de 
reparare, consolidare, întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau 
în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a 
oricăror altor spaţii deţinute cu orice titlu ori terenuri proprietatea lor sau utilizate 
de acestea.” 

se completează art.3 cu patru noi alineate care vor avea următorul conţinut: 
          „alin.(3) Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a urmări 

comportarea în timp a imobilelor ce fac parte din respectivele asociaţii, cu 
privire la starea finisajelor exterioare însemnând: 

tencuieli şi/sau placaje exterioare; 
tâmplărie exterioară; 
straturi hidroizolante ale teraselor sau, după caz, materialul învelitorii”. 

         „alin.(4) În funcţie de constatările asupra stării fizice a finisajelor, asociaţiile de 
proprietari/locatari au obligaţia de a întreprinde măsuri de remediere a 
deficienţelor constatate, respectând următoarele: 

a) în cazul în care se constată deteriorări ale materialului de finisaj al 
faţadelor (tencuieli şi/sau placaje) reparaţiile se vor face în mod unitar, pe 
întregul imobil; 

b) se interzic reparaţiile locale ce pot genera diferenţe de culoare sau 
textură în câmpul faţadei; 

c) sunt  permise reparaţii locale la elementele de tâmplărie şi la învelitori, 
cu condiţia utilizării aceluiaşi tip de material, în aceeaşi culoare cu originalul; 

d) sunt permise reparaţii locale la straturile hidroizolante ale teraselor”. 
          „alin.(5) Evaluarea stării fizice a faţadelor se va face de către o comisie 

constituită la nivelul fiecărei asociaţii de proprietari/locatari, sub conducerea 
preşedintelui de asociaţie, periodic, o dată la 5 ani, concluziile urmând a fi 
consemnate printr-un proces verbal”. 

         „alin.(6) În funcţie de constatările comisiei, lucrările de reparaţie la faţade vor 
fi demarate în cel mult 90 de zile de la data întocmirii procesului verbal”. 

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

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

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

       Dl. Vasile: 
       Cred că în fiecare lună avem asemenea discuţii. Din nou primăria este pentru unii 
mumă, pentru alţii ciumă. Încă nu am înţeles, deşi întrebăm de câteva luni de zile, care 
sunt criteriile prin care primăria consideră oportun prelu8ngirea unor chioşcuri şi 
demolarea altor chioşcuri. Sunt foarte mulţi proprietari de chioşcuri cu zeci şi sute de 
angajaţi în spate şi cu alţi angajaţi pe orizontală, care primesc acasă înştiinţări de genul: 
nu este oportun să mai aveţi chioşcuri. În schimb, altora le prelungim.  Pe lângă aceste 
situaţii de fapt, eu vă spun că la punctele 26, 27 şi 28 voi vota împotrivă pentru că nu 
înţeleg de ce primăria nu vrea să aducă mai mulţi bani la buget. Şi să scoatem la licitaţie 
aceste terenuri. La punctul următor referitor la garaje s-a mai pus această problemă în 
2012 când au expirat cei 5 ani pentru care au obţinut cetăţenii acest drept, s-a solicitat 
scoaterea la licitaţie ca să poată să aibă acces toţi cetăţenii Craiovei, care vor să liciteze 
pentru un astfel de spaţiu. S-a prelungit pentru încă doi ani, din diferite considerente în 
2012 şi văd că nici astăzi nu se scot la licitaţie. La fel şi la punctul următor pentru că am 
spus că voi vota împotrivă la toate cele trei puncte, şi la cabinetele de doctori este aceeaşi 
situaţie. Unii au câştigat la licitaţie, alţii pur şi simplu concesionează, cedează şi obţin 
fără licitaţie astfel de spaţii. Îmi pare rău că nu este d-na primar aici, că în fiecare lună îi 
voi solicita să ne explice de ce primăria este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă. 
       Dl. Cotescu: 
       Pentru că s-a făcut referire la d-na primar, vreau să anunţ colegii consilieri că d-na 
primar de urgenţă a fost convocată la o întâlnire în Bucureşti cu preşedintele consiliului 
judeţean, dl. Prioteasa, pentru o întâlnire la Ministerul Mediului şi la Ministerul 
Afacerilor Interne pentru masterplanul cu apă. Vă mulţumesc. 
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt 
amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi 
prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, până la data de 31.08.2014. 

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.  (1) Titularii contractelor de închiriere au obligaţia, ca până la data de 31.08.2014, 
să modernizeze construcţiile provizorii conform Regulamentului local referitor la  
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea 
activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova. 
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             (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzută la alin.1, duce la desfiinţarea construcţiilor 
provizorii, în termen de 30 de zile calendaristice, începând cu data de 31.08.2014, 
pe cheltuiala proprie.  

Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de închiriere  identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.16/2012, nr.92/2012 şi nr.158/2013. 

Art.6. 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 21 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (Vasile) şi 1 abţinere (Daşoveanu). 
 
 

27. 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. 

     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 al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate 
construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2014, 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 Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.116/2012.  

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

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

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. 
RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietatea privată a municipiului 
Craiova, situat în str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului. 
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 Dl. Cilibiu: 
 Iar observ că unii funcţionari citesc documentele care vin la noi, la primărie, alţii nu. 
Am studiat cu atenţie acest proiect de hotărâre şi vreau să fac două menţiuni. Persoana 
care face schiţa acestui teren, propune pentru a fi concesionaţi 226 mp.  La noi pe 
ordinea de zi apar 220 mp. Este o neconcordanţă. Probabil că cineva, din neatenţie, a 
preluat cifrele incorect. În al doilea rând,  nu ştiu de când primăria concesionează teren 
pe bază de haşururare pe o anumită culoare. Eu ştiu că un teren când îl concesionezi, 
trebuie să aibă foarte clar delimitarea terenului cu distanţe şi cu cote. În momentul în care 
nouă ni se pune pe ordinea de zi un proiect de hotărâre şi noi nu ştim cât are lungime, cât 
are lăţime şi ce dimensiuni are acest teren, din punctul meu de vedere este o sfidare la 
adresa consiliului local, pentru că, efectiv, suntem puşi în situaţia de a concesiona 
terenuri pe baza unei haşuri.  Deci se haşurează terenul şi cam ăsta ar fi. Nu ne luaţi chiar 
aşa de veniţi cu pluta şi dacă suntem martori la căratul apei, să ştim şi noi ce cărăm. Vă 
mulţumesc. 
 Dl. Director Gâlea: 
 Practic această concesiune este, de fapt, ca urmare a unei cesiuni a vechiului 
contract existent pe aceeaşi suprafaţă de teren cu OMV Petrom care a înstrăinat staţia 
peco către Sc Ramprest. Discutăm de aceeaşi suprafaţă de teren. Acea neconcordanţă 
între cele două suprafeţe reiese din faptul că în inventarul domeniului privat al 
municipiului, figurează suprafaţa înscrisă în proiectul de hotărâre şi discutăm de acelaşi 
teren. Practic a fost  o cesiune, atâta doar că OMV Petrom a solicitat încetarea 
contractului de concesiune şi nu cesionarea conmtractului către SC Ramprest. Ulterior, 
cumpărătorul staţiei peco a venit cu solicitarea în vederea concesiunii acestei suprafeţe 
de teren. 
 Dl. Cilibiu: 
 Înţeleg, dl. Gâlea. Rugămintea mea ar fi, dacă tot este un alt contract de  concesiune, 
daţi-ne şi nouă cotele, să ştim ce dimensiuni are, ce lungime şi ce lăţime. Eu înţeleg că a 
fost concesionat la OMV Petrom, dar actualul concesionar, sau noi, consilierii, dacă dăm 
un teren mi se pare firesc să ştim ce dimensiuni şi ce cote are acel teren. Ştim decât 
suprafaţa. Iar chestia cu 226 m în loc de 220, eu din câte ştiu şi am studiat proiectul cu 
atenţie, înainte suprafaţa a fost mult mai mare, deci nu puteţi să spuneţi că nu aveţi 226 
mp. Înainte la Petrom au fost concesionaţi mult mai mulţi metri, iar acum, cel care a 
făcut schiţa şi haşurile a propus 226 mp.  Aşa ni s-a dat nouă. Trebuia să-l puneţi să 
modifice schiţa şi să spună că terenul primăriei este decât de 220 mp. Unul propune 226 
mp, dvs. propuneţi 220. Jucăm alba-neagra. Nu ştiu, dar nu este corect faţă de noi, 
consilierii. Poate că este totul legal, dar haideţi să ştim şi noi ce concesionăm, ce 
dimensiuni are un teren, are 226, are 220 m. Unii spun aşa, unii aşa. Eu cred că aici este 
problema. Aş vrea să  ştim. 
 Dl. Director Gâlea: 
 Referitor la dimensiunile laturilor terenului, după cum observaţi, nu este o suprafaţă 
regulată, sunt înscrise  punctele de coordonate. Având în vedere că nu discutăm de o 
suprafaţă regulată, ca să putem da lungime, lăţime, sunt prezentate punctele de 
coordonate rezultate în urma măsurătorilor, iar în ceea ce priveşte schiţa, au reieşit la 
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măsurători 226, dar  nu puteam propune concesiunea unei suprafeţe mai mari decât exista 
în poziţia din inventarul domeniului privat.  
 Dl. Vasile: 
 Şi eu mă voi abţine la acest punct datorită faptului că văd că suntem trimişi la arhivă 
să studiem un vechi contract. Noi întrebăm executivul de ce nu ni se pun la dispoziţie 
toate detaliile privind această concesiune iar dânşii ne trimit să vedem contractul cu 
Petrom, să mergem la arhivă. Nu este normal aşa ceva. 
 D-na Secretar: 
 Ca să mediem acest conflict care s-a creat aparent, că puteaţi să-l cereţi atunci, o să 
vă propunem varianta din raport, ca şi în proiect, care înseamnă 220. ca atare, anexele 
vor fi coroborate cu raportul şi proiectul pe care îl aveţi în faţă. Deci această anexă, care 
este o schiţă, un plan de situaţie, trebuie să fie coroborată cu raportul pe care îl propune 
direcţia de patrimoniu, adică va fi 220 m corespunzător cu inventarul  privat al 
municipiului Craiova şi cu proiectul pe care îl aveţi de faţă. Vă promitem ca de acum 
încolo să-i rugăm să facă nu numai planul de situaţie, şi o ridicare topo pe identificarea 
amplasamentului, să vă fie mai uşor. O să facem un plan cadastral din nou, cu primele 
cote de lungime pentru data viitoare.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o durată de 15 ani, către S.C. 
RAMPREST 2013 S.R.L., a terenului proprietate privată a municipiului Craiova, 
în suprafaţă de 220 mp., situat în str.Bibescu, intersecţie cu str.Râului, identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unei 
căi de acces la punctul de lucru. 

  Art.2. Nivelul minim al redevenţei de la care va porni negocierea, se stabileşte pe baza 
raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere a valorii redevenţei, să semneze contractul de concesiune şi să 
îndeplinească condiţiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. RAMPREST 2013 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 4 
abţineri (Daşoveanu, Vasile, Cilibiu, Pană).  
 
 

29. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.8/2000 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress 
Investment S.R.L. 

     Dl. Vasile: 
     Din nou îmi pare rău că nu este d-na primar în sală. Văd că primăria în ultimul timp, 
are numai atitudini deloc constructive. La acest punct pe ordinea de zi, nu vedem nicio 
soluție. Înţeleg că se doreşte anihilarea acestei reţele de difuzare a presei, dar nu văd o 
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soluţie. La fel, nu am văzut o soluţie când s-au demolat chioşcurile, la fel nu văd nicio 
soluţie că se va demola stadionul, văd că noi avem o atitudine destructivă. În consecinţă, 
mă voi abţine la cele două puncte de pe ordinea de zi, repet, pentru faptul că doamna 
primar nu ne oferă o soluție pentru difuzarea presei în oraşul nostru. Probabil se va 
ajunge și la cenzurarea internetului. Nu discutăm aspecte juridice sau tehnice, ci faptul că 
nu vedem o soluţie pentru chioşcurile demolate unde şi-au pierdut mii de oameni locurile 
de muncă, nu vedem o soluţie cu stadionul pe care l-ar face Compania Naţională de 
Investiţii, dar îl demolăm. Nu văd o soluție cu acestă rețea de difuzare a presei. Vă 
mulţumesc frumos. 
     Dl. Pană:  
     Au fost foarte multe discuţii, cel puţin în presă, pe acest domeniu, şi e normal să fie. 
Poate că n-aş mai fi insistat, dar ieri am primit şi un document scris din partea 
Mediapress, ceea ce demonstrează că există, totuşi, pe undeva, un dezinteres faţă de 
modul în care se abordează problema faţă de o parte a presei. Noi suntem puşi aici să 
facem echilibru, să luăm decizii care, în primul rând, să fie legale. Cele două contracte 
care se supun spre reziliere au fost, aşa cum se specifică, încheiate în 1999 şi 2000. Au 
trecut ani de zile şi nu am văzut o intervenţie de-a lungul timpului prin care să atragem 
atenţia, prin care să spunem că acolo nu se desfăşoară activitatea în conformitate cu 
contractul. Din păcate, există lacune în ceea ce priveşte încheierea acelui contract şi, în 
calitate de consilier, nu pot să fiu de acord ca să avem un litigiu. E dreptul omului sau al 
societăţii de a ne duce în instanţă, dar eu cu atât mai mult când am fost avertizat, nu pot 
să fiu de acord să nu respectăm ceea ce trebuie, sunt lucruri de bun-simţ. Nu dacă noi ne 
supărăm seara sau dormim pe jos noaptea, a doua zi punem pe cineva - aici a fost Poliţia 
Locală - să facă un control inopinat şi imediat, în secunda doi, reziliem contractul. Nu 
cred că aşa se lucrează nici cu presa, nici cu cetăţenii municipiului Craiova. Şi, în 
momentul în care nu eşti de acord sau reziliezi un contract, vii cu ceva în schimb. Asta 
este intervenţia, am motivat acest lucru pentru că probabil se  ajunge în instanţă, 
consilierul trebuie să motiveze, mă voi abţine la acest punct la votul pe care îl voi da. 
     Dl. Director Gâlea: 
     Pentru a face o scurtă prezentare a situaţiei juridice a celor două contracte, vreau să 
precizez înceopând cu anul 1999 a fost încheiat contractul nr. 5. 
     Dl. Vasile: 
     Nu s-a pus deloc în discuţie situaţia juridică.  
     Dl. Director Gâlea: 
     Prin contractul nr. 5/1999 a fost încheiat contract de asociere între municipiul Craiova 
şi Sc Missi Prodimpex pentru o suprafaţă de 81,22 mp pentru 31 de amplasamente, 
chioşcuri de ziare, ceea ce implica o suprafaţă medie pe chioşc de aproximativ 2,60 mp, 
contract care a fost modificat prin 13 acte adiţionale. Unul dintre actele adiţionale a 
modificat partea contractantă asociatul Missi Prod Impex cu Sc Media Press investment 
SRL. Unul dintre actele adiţionale a prelungit contractul din 2009 pe o perioadă de încă 
10 ani, iar celelalte 11 acte adiţionale au modificat doar suma minimă de plată ce revenea 
asociatului SC Mediaprest Investment SRL. Prin cel de-al doilea contract de asociere nr. 
8/2000 s-a încheiat asocierea pentru o suprafaţă de 67,61 mp pentru 26 de amplasamente 
de chioşcuri, ceea ce implică o suprafaţă medie de 2,60 mp. La fel au fost încheiate cu o 
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societate SC Malvex SRL.  La fel contractul a suferit modificări ărin 13 acte adiţionale. 
De asemenea, un act adiţional a modificat partea contractantă din SC Malvex, SC 
Mediapress Investment, ca urmare a cesiunii. Un act adiţional – prelungirea contractului 
pe o perioadă de încă 10 ani, iar celelalte acte adiţionale suma minimă de plată ce urma 
să fie plătită de asociatul Mediapress. La o verificare aşa cum s-a făcut pentru toate 
construcţiile provizorii existente pe raza municipiului Craiova, s-a constatat că de fapt, 
Sc Mediapress Invest ocupă o suprafaţă mult mai mare de teren, chioşcurile de difuzare a 
presei nu ocupă suprafaţa prevăzută din contract, ci o suprafaţă mult mai mare. De 
asemenea, prin hotărârile de consiliu prin care s-a aprobat asocierea şi din cele două 
contracte de asociere, obiectul pentru care s-au încheiat aceste contracte, au fost de 
comercializare produse de papetărie şi presă, însă societatea încalcă şi aceste prevederi 
ale contractului, precum şi ale hotărârii de consiliu, dispoziţii ale hotărârii de consiliu, 
comercializând  pe lângă aceste produse, ţigări, băuturi răcoritoare şi în unele chioşcuri şi 
altfel de produse.  Astfel cele două contracte nu au fost respectate de Mediapress, iar în 
urma verificărilor efectuate, se propune rezilierea acestor contracte. 
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă încetarea contractului de asociere nr.8/2000 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C. MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L., 
având ca obiect exploatarea în comun a unei reţele de distribuţie a presei, cărţilor 
şi produselor de papetărie prin intermediul unor puncte de desfacere amplasate pe 
domeniul public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.156/1999 şi nr.60/2002. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu şi S.C. MEDIAPRESS 
INVESTMENT S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 4 
abţineri (Daşoveanu, Vasile, Cilibiu, Pană).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de asociere nr.5/1999 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mediapress 
Investment S.R.L. 

      Dl. Pană: 
      Punctul de vedere de la punctul anterior este acelaşi şi la acest punct. Asta pentru a 
justifica votul pe care îl voi da. Explicaţiile care au fost date nu sunt suficiente şi probabil 
se vor duce la instanţă, iar instanţa va decide dacă ce s-a spus aici este corect sau 
incorect. Încă o dată vreau să justific votul pe care îl voi da şi punctul de vedere acelaşi 
ca la punctul anterior.  
     Dl. Vasile: 
     Voi vota împotrivă din aceleaşi motive pentru că nu înţeleg ce se va întâmpla cu 
difuzarea presei în oraşul nostru. Nu avem nicio soluţie constructivă, cum nu avem la 
multe probleme ale oraşului nostru. Nu avem nicio soluţie concretă. Cum se va difuza 
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presa în Craiova? La punctul anterior m-am abţinut din greşeală, acum o să votez 
împotrivă. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă încetarea contractului de asociere nr.5/1999 încheiat între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi S.C. MEDIAPRESS INVESTMENT S.R.L., 
având ca obiect exploatarea în comun a unei reţele de distribuţie a presei, cărţilor 
şi produselor de papetărie prin intermediul unor puncte de desfacere amplasate pe 
domeniul public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.81/1999 şi nr.452/2005. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţiei Patrimoniu şi S.C. MEDIAPRESS 
INVESTMENT S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă(Vasile) şi  3 abţineri (Daşoveanu,  Cilibiu, Pană).  
 
 

31. Proiect de hotărâre privind încetarea contractelor de concesiune, având ca 
obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale situate în municipiul 
Craiova, cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.B6 vechi, 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 încetarea contractelor de concesiune  încheiate între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi medicii identificaţi în anexa nr.1care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect spaţiile cu destinaţia de cabinete 
medicale, situate  în municipiul Craiova, Cartier Eroilor, str.22 Decembrie 1989, 
nr.6, bl.B6 vechi, parter, începând cu data de 01.04.2014. 

Art.2. Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiilor identificate în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, în 
spaţii cu destinaţia de locuinţă. 

Art.3. Se aprobă trecerea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Craiova, 
identificate la art.2 din prezenta hotărâre, din  administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.799/2013 şi 
nr.144/2012.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi medicii 
prevăzuţi în anexa nr.1 la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

 Dl. Cilibiu: 
 Felicit iniţiativa d-lui director de la pieţe care face, în sfârşit, un gest normal, firesc 
într-o societate democratică, scoate la licitaţie anumite spaţii disponibile. Aş avea 
rugămintea pe viitor fără să fie neapărat un reproş, o rugăminte dacă se poate, ca ataşat la 
proiectele de hotărâre să avem şi schiţa cu dimensiunile acestor spaţii. Dacă se poate, 
dacă nu, bănuiesc că cei care sunt interesaţi vor veni la dvs. să-şi ridice caietele de 
sarcini. Rugămintea este ca pe viitor, dl. Director, dacă puteţi să ne faceţi şi o mică 
descriere a acestor spaţii, din punct de vedere tehnic, cu o mică schiţă, cu nişte 
dimensiuni. Oricum felicitări. 
 Dl. Pană: 
 Foarte bine că se scot la licitaţii. Eu am mai avut discuţii despre pieţe şi întrebarea o 
voi pune în continuare până când voi vedea că se schimbă într-adevăr ceva în ceea ce 
priveşte înfăţişarea pieţelor şi a modului în care oamenii îşi desfăşoară activitatea în 
pieţe. Nu vreau să vorbesc mai mult acum. Să ni se comunice şi nouă, nu este cazul 
acum, când aceste pieţe vor arăta ca într-un oraş european modern.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

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 – 17, respectiv 
anexelor nr.18-36 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.  
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33. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui teren situat în municipiul 

Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5. 
     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă achiziţionarea (cumpărarea) terenului în suprafaţă de 1512 mp., situat 

în municipiul Craiova, Tarlaua 69, Parcela 5, proprietate privată a numiţilor 
Josceanu Ion, Josceanu Ana Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana, înscris 
cu nr. cadastral 17327/3, intabulat în cartea funciară nr.51332 UAT Craiova, 
identificat conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea realizării investiţiei „Construire Staţie de Sortare şi Compostare în 
Mofleni– Craiova”, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în Judeţul Dolj”. 

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

Art.3. Cheltuielile ocazionate de transferul de proprietate a terenului, prin act autentic în 
faţa notarului public şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Dolj vor fi suportate de Josceanu Ion, Josceanu Ana 
Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana. 

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, şi Josceanu Ion, Josceanu Ana 
Maria, Pucă Leonard Marius şi Pucă Mariana 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 vânzarea, prin negociere directă, a unui teren 
care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova situat în 
cart.Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.78A. 

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

Art.1.Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.305/2009, având ca obiect 
terenul concesionat către S.C. GIVPAN GROUP S.R.L., situat în municipiul 
Craiova, cart. Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.78A, prin majorarea suprafeţei de 
la 58,1 mp., la 67 mp. 

 Art.2.Se  aprobă vânzarea, prin negociere directă, către  S.C. GIVPAN GROUP S.R.L., a 
terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
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67 mp., situat în cart. Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.78A, identificat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.S.C. GIVPAN GROUP S.R.L. are următoarele obligaţii: 
α) să plătească, până la data de 31.07.2014, contravaloarea folosinţei diferenţei de 

teren în suprafaţă de 8,9 mp., la nivelul redevenţei calculată conform legislaţiei în 
vigoare, pe ultimii 3 ani; 

β) să intabuleze în cartea funciară, pe numele Municipiului Craiova, terenul în 
suprafaţă de 67 mp., pe cheltuiala sa; 

χ) să suporte cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor  notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

   Art.4. Preţul de pornire al negocierii vânzării terenului identificat la art.2 din prezenta 
hotărâre, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare a terenului prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre, să 
desemneze comisia de negociere a preţului de vânzare a terenului, să reprezinte 
Municipiul Craiova în faţa notarului public pentru încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj pentru 
încheierea, semnarea şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute 
de lege. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 1 
abţinere (Genoiu).  
 
 

35. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a 
cinci suprastructuri, componente ale unor mijloace fixe ce aparţin domeniului 
privat al municipiului Craiova şi concesionate 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 scoaterea din funcţiune, valorificare şi casare a cinci suprastructuri, 

componente ale unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, având valoarea de inventar totală de 895.893,00 lei, identificate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1, se fac venit la 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, după deducerea 
cheltuielilor aferente. 
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Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.209/2011 
referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE 
CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova. 

Art.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. 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.  
 
 

36. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat 
în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1. 

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

Art.1.  Se aprobă însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 87 mp., situat 
în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.66, bl.R1, prin care se stabileşte 
preţul de pornire al negocierii vânzării terenului la valoarea de 65.300 lei, fără 
T.V.A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 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 preluarea bunurilor situate în Piaţa 1 Mai, Piaţa Orizont şi a aleilor 

carosabile din Pieţele Municipiului Craiova, identificate în anexele nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din exploatarea S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., în proprietatea publică şi privată a municipiului Craiova şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.2. Se aprobă modificarea redevenţei stabilită în contractul de concesiune încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
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Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în sensul diminuării cu suma de 16.887,24 
lei/lună, de la 83226,84 lei/lună, la 66339,6 lei/lună, începând cu 01.04.2014. 

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

Art.4  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 şi 3 din 
contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile care aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.397/2011, Hotărârea  

            Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului 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.  
 
 

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

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

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

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

b) se anulează poziţiile cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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39.  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, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare către Sport Club Municipal Craiova a bunurilor 
prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a bunurilor 
prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art.4. 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.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, Sport Club Municipal Craiova 
şi Consiliul Judeţean Dolj 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 aprobarea tarifelor pentru activităţile de stropit 
carosabil cu autospecială şi măturat/periat mecanizat. 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.l. Se aprobă tariful pentru activitatea de stropit carosabil cu autospecială, în cuantum 

de 9,67 lei/1000 mp., fără T.V.A şi 145,01 lei/h, fără T.V.A. 
Art.2. Se aprobă tariful pentru activitatea de măturat/periat mecanizat, în cuantum de 

17,44 lei/1000 mp., fără T.V.A şi 147,01 lei/h, fără T.V.A. 
Art.3. Se mandatează dna. Lia-Olguţa Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor „Salubris Dolj” tarifele prevăzute la 
art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Anexa nr.14 la 
contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de 
salubrizare şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013. 

 Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul        
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”  vor aduce la                                              
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

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

serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, după cum urmează: 
se modifică fişa de date a achiziţiei, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
              b) se modifică Proiectul contractului de delegare prin concesiune a serviciului 

de iluminat public din Municipiul Craiova, prin eliminarea art.9 şi 
renumerotarea celorlalte articole.  

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

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

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

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, puţ forat 
şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Merişorului, nr.61C. 

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

       Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime Sp+P+1, puţ forat şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, 
str. Merişorului, nr.61 C, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1 este de 
5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1, anexă 
parter şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.17. 

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

       Art.1. Se aprobă  Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 
regim de înălţime Sp+P+1, anexă parter şi împrejmuire teren, în municipiul 
Craiova, str. Trandafirului, nr.17, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1 este de 
5 ani de la data adoptării prezentei hotărâri. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.153/2013 şi nr.331/2013 cu privire la Aleea 1 
Trandafirului. 

     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 anularea poziţiei 5 „Aleea 1 Trandafirului” din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.153/2013 şi a poziţiei 63 „Aleea 1 
Trandafirului” din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.331/2013. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Direcţia Patriomoniu 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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului 
local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza 
municipiului Craiova. 

      Dl. Albăstroiu: 
      Felicit executivul pentru acest proiect cu speranţa că în viitor se vor lua măsurile 
necesare pentru centrul Craiovei. Este vorba de magazinul Mercur. Poate vor dispărea 
acele meşuri de pe acest magazin care arată foarte urât în ceea ce priveşte aspectul şi 
ţinând cont că vom renova centrul istoric al Craiovei şi reabilita, mă gândesc că va arăta 
mult mai bine dacă se vor da jos. 
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 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

      Art.1. Se aprobă  modificarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova, după cum urmează: 
1. art.8 alin.2 se va completa cu lit.f şi va avea următorul conţinut:    
“firme si reclame publicitare inscriptionate pe vitrine”; 
2. art.27 alin.1 lit.a şi va avea următorul conţinut:  
“Firme neluminoase sau iluminate indirect, realizate exclusiv sub forma de litere 
volumetrice, panouri din placaj de lemn cu înscrisuri gravate sau în relief, plăcuţe 
metalice gravate, aferente activităţilor comerciale, de servicii sau aferente 
instituţiilor publice, amplasate pe clădirile adăpostind aceste activităţi. Firmele se 
vor autoriza numai cu condiţia respectării caracterului arhitectural al zonei şi cu 
respectarea detaliilor arhitecturale ale clădirii pe faţada căreia se inserează.” 
3. art.27 alin.2 lit.a şi va avea următorul conţinut: 
“Firme neluminoase sau iluminate indirect, realizate exclusiv sub forma de litere 
volumetrice, panouri din placaj de lemn cu înscrisuri gravate sau în relief, plăcuţe 
metalice gravate aferente activităţilor comerciale, de servicii sau aferente 
instituţiilor publice, amplasate pe clădirile adăpostind aceste activităţi. Firmele se 
vor autoriza numai cu condiţia respectării caracterului arhitectural al zonei şi cu 
respectarea detaliilor arhitecturale ale clădirii pe faţada căreia se inserează, numai 
în urma obţinerii avizului Ministerului Culturii - Direcţia Judeţeană pentru 
Cultura Dolj.” 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.845/2013. 

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

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

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.846/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului 
local privind condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu 
pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului 
Craiova. 

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

          Art.1. Se aprobă  modificarea art.36 din Regulamentul local referitor la condiţiile de 
amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor 
de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova, care va avea următorul conţinut:  
 „Condiţiile necesar a fi îndeplinite în vederea prelungirii contractelor de 
închiriere, precum şi termenul stabilit pentru înlocuirea structurilor de vânzare de 
tip construcţie provizorie, existente pe domeniul public sau privat al municipiului 
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Craiova, cu modelele prevazute în anexele prezentului regulament, vor fi 
prevazute în contractele de închiriere şi/sau actele adiţionale ale acestora; 
termenul limita pentru modificarea construcţiilor existente conform anexelor la 
Regulament este 31.08.2014” .   

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013. 

         Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului 
local de urbanism referitor la cromatica faţadelor pentru creşterea calităţii 
arhitectural ambientale a clădirilor în municipiul Craiova.  

     Dl. Pană: 
    Pentru că urmează şi punctul de interpelări, nu voi mai face interpelare. Eu felicit 
executivul pentru faptul că se vede şi acum,  sunt schele pe blocurile care sunt aici 
central, este un lucru foarte bun, este vorba de cromatica şi de modul în care arată aceste 
clădiri. Întrebarea mea este dacă se va continua această acţiune şi pe ce străzi se va 
desfăşura. Ştiu că s-a făcut cu societăţi private şi întrebarea aceasta era, dacă se va 
continua această acţiune. 
     D-na Secretar: 
     Având în vedere conţinutul regulamentului, sigur că abia acum încep demersurile de  
a executa regulamentul, că întrebarea bătea puţin cu conţinutul. În momentul în care l-am 
adoptat dorim să facem exact ce scrie în regulament. Constatăm, îl aplicăm şi dispunem 
măsurile legale.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica  

faţadelor pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în 
municipiul Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.505/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 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.  
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48. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Preşedinte: 
 Rugămintea este de a adresa în scris întrebări şi interpelări, având în vedere şi 
absenţa d-nei primar. 
 Dl. Cilibiu: 
 Nu trebuie să fie d-na primar ca să se consemneze în procesul-verbal  întrebările şi 
interpelările. 
 D-na Secretar: 
 Potrivit prevederilor legale, inclusiv a regulamentului dvs., ele se pot adresa scris 
sau oral. Întrucât reprezentantul legal care răspunde în calitate de executiv, d-na primar, 
nu este în şedinţa de consiliu, poate fi propusă prezentarea sub formă scrisă. Dl. 
Preşedinte supune atenţie dvs. ca aceste întrebări şi interpelări să fie adresate în scris. 
Doriţi să adresaţi şi oral, noi suntem prezenţi la şedinţa de consiliu. Dânsul asta a vrut să 
vă spună că puteţi să le adresaţi scris. Dvs. Puteţi să adresaţi întrebări acum, dar 
răspunsurile în sine trebuiesc formulate în scris. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă supun la vot propunerea ca întrebări şi interpelări să fie adresate în scris 
urmând a vi se răspunde tot în scris. Cine este pentru? Votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Pană, Cilibiu). 
  
                                                                                               
 
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 27.03.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Andrei Gheorghe Nanu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


