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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.07.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 4 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Socoteanu, dl. 
Ştefănescu, dl. Radu, dl. Genoiu)) şi 1 consilier întârzie (d-na Calangiu)). 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 26.06.2014  când au fost adoptate 47 hotărâri. 
Sunt comunicate pentru control de legalitate decât 2.  Supun aprobării dvs. procesul-
verbal şi controlul de legalitate exercitat până la această dată. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Sas pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.   Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 5021/25.07.2014, 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 31.07.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1.Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în semestrul I al anului 2014. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, pentru 

semestrul I al anului 2014. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 

nerambursabile, pe semestrul I al anului 2014. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 
2014. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014. 

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

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

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., 
din data de 31.07.2014. 

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

15.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de 
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”. 

16.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 august 2014. 

17.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

18.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2014. 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9 şi str.Corneliu Coposu, nr.5E. 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate publică  a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, nr.30C, 
bl.B03, sc.1, ap.17. 

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

22.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.281/2014 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor  locuinţe 
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destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare, situate în municipiul Craiova, 
cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, parter. 

23.Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Radu Adrian 
Cătălin, a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A. 

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

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

26.Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Consiliul Judeţean Dolj, a 
terenului proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. Romul, între bl.A1 
şi alee acces. 

27.Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova, a bunului „clădire bloc H8, sc.2”, proprietate publică a 
municipiului Craiova, situat în str. Tabaci, nr.3A. 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul 
Multifuncţional Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifelor aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea 
organizării de manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către 
Camera de Comerţ şi Industrie Dolj. 

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

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

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

33.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul 
Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr. 129. 

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire  str. A.I. Cuza, nr.1”. 

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului 
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7”. 

36.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 
Romanescu”. 

37.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.362/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
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„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.3”. 

38.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 254/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc M22, situat în B-dul 1Mai, nr.3”. 

39.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.730/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U1, situat 
în Bld. Dacia, nr. 97”. 

40.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.731/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U2, situat 
în Bld. Dacia, nr. 95”. 

41.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.732/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U3, situat 
în Bld. Dacia, nr. 93”. 

42.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.733/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U4, situat 
în Bld. Dacia, nr. 91”. 

43.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.734/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 5, situat în 
Bld. Dacia, nr. 89”. 

44.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.735/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U6, situat 
pe Bld. Dacia, nr. 87”. 

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.736/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul 
„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc 
U7, situat pe Bld. Dacia, nr. 85”. 

46.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
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eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, situat 
în Bld. Dacia, nr. 83”. 

47.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.738/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U9, situat 
în Bld. Dacia, nr. 81”. 

48.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.739/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea 
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U10, situat 
în Bld. Dacia, nr. 79”. 

49.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.740/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova, bloc U11, situat pe Bld. Dacia, nr. 77”. 

50.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Brânduşa” – varianta 1. 

51.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Parângului” – varianta 1. 

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

53.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Aleea 1 Maria Rosetti”. 

54.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi 
modernizare str.Dimitrie Bolintineanu”. 

55.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Gh. 
Bibescu” – varianta 1.  

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

57.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Alei 
1, 2, 3, 4 Izvorul Rece”. 

58.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Fraţii Goleşti” – varianta 1. 
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59.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Fermei – Şimnicu de Jos”. 

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

61.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. 
Ştefan Berceanu”. 

62. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. 
Ion Augustin”.  

63.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. C-
tin Severeanu”.  

64.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. Dr. 
Mihai Canciulescu”.   

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

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

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

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

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

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

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

72.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Bărbăteşti”.  
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73.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Strungarilor”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Aleea I, II Motru”.  
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87.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Alunului”.  

88.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Crinului si Aleea I, II, III”. 

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

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

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

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

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

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

95.Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. 
Ion Cantacuzino”.  

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

97.Proiect de hotarâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

98.Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru verificări metrologice la 
contoarele prezentate de solicitanţi la sediul S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

99.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind modul de 
conformare arhitecturală a faţadelor clădirilor, situate în zona centrală a municipiului 
Craiova şi în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul 
Craiova. 

100.Întrebări şi interpelări. 
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 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare  str. Coşuna” – varianta 1 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract 

3. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 

4. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de 
zi în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală 
Culturală Europeană 2021”, din data de 14.08.2014 

 
 
 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, inclusiv punctele peste ordinea de zi. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
 
 
     În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2014. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, 
pentru semestrul I al anului 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe semestrul I al anului 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al 
anului 2014. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2014. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” 
S.A., din data de 31.07.2014. 

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

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de 
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”. 

16. 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 august 2014. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2014. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul 
Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9 şi str.Corneliu Coposu, nr.5E. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate publică  a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, nr.30C, 
bl.B03, sc.1, ap.17. 

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.281/2014 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor  
locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare, situate în municipiul 
Craiova, cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, parter. 

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Radu 
Adrian Cătălin, a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, bl.6A. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004, 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L. 
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25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
pieţele din municipiul Craiova. 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Consiliul Judeţean Dolj, a 
terenului proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. Romul, între 
bl.A1 şi alee acces. 

27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova, a bunului „clădire bloc H8, sc.2”, proprietate publică a 
municipiului Craiova, situat în str. Tabaci, nr.3A. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor expoziţii auto la Centrul 
Multifuncţional Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifelor aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea 
organizării de manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de 
către Camera de Comerţ şi Industrie Dolj. 

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

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

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

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Tribunalul 
Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr. 129. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire  str. A.I. Cuza, nr.1”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului 
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7”. 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii 
„Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae 
Romanescu”. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.362/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.3”. 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 254/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova bloc M22, situat în B-dul 1Mai, nr.3”. 
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39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.730/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U1, situat în Bld. Dacia, nr. 97”. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.731/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U2, situat în Bld. Dacia, nr. 95”. 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.732/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U3, situat în Bld. Dacia, nr. 93”. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.733/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U4, situat în Bld. Dacia, nr. 91”. 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.734/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc 5, situat în Bld. Dacia, nr. 89”. 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.735/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U6, situat pe Bld. Dacia, nr. 87”. 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.736/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic 
pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în 
municipiul Craiova – bloc U7, situat pe Bld. Dacia, nr. 85”. 

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 83”. 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.738/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
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proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U9, situat în Bld. Dacia, nr. 81”. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.739/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit energetic pentru 
proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul 
Craiova – bloc U10, situat în Bld. Dacia, nr. 79”. 

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.740/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economica a 
proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul 
Craiova, bloc U11, situat pe Bld. Dacia, nr. 77”. 

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Brânduşa” – varianta 1. 

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Parângului” – varianta 1. 

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

53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Aleea 1 Maria Rosetti”. 

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi 
modernizare str.Dimitrie Bolintineanu”. 

55. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Gh. Bibescu” – varianta 1.  

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

57. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
Alei 1, 2, 3, 4 Izvorul Rece”. 

58. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Fraţii Goleşti” – varianta 1. 

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Fermei – Şimnicu de Jos”. 

60. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare 
str.Postăvarul”. 
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61. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Dr. Ştefan Berceanu”. 

62.  Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Dr. Ion Augustin”.  

63. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. 
C-tin Severeanu”.  

64. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. 
Dr. Mihai Canciulescu”.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

74. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Leandrului”.  
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75. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Costache Negruzzi”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

86. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Aleea I, II Motru”.  

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

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Crinului si Aleea I, II, III”. 
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89. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Eliza Opran”.  

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

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

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

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

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

95. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. 
Dr. Ion Cantacuzino”.  

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

97. Proiect de hotarâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”. 

98. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru verificări metrologice la 
contoarele prezentate de solicitanţi la sediul S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

99. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind modul de 
conformare arhitecturală a faţadelor clădirilor, situate în zona centrală a 
municipiului Craiova şi în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală din 
municipiul Craiova. 

100. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare 
str. Coşuna” – varianta 1 

101. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii estimate a Contractului de 
Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract 

102. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 

103. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în 
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Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală 
Europeană 2021”, din data de 14.08.2014 

104. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus la vot, fiind aprobat în ansamblu. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2014. 

 Dl. Pană: 
 Eu o să mă refer practic la toate punctele care vizează bugetul şi aş vrea în primul 
rând să spunem că suntem practic în 31 iulie, mâine este 1 august, am trecut de jumătatea 
anului şi am spus-o şi în comisii, am spus-o şi cu alte ocazii, şi în alte şedinţe, personal 
nu sunt mulţumit de modul în care decurg investiţiile.  Adică, deşi am aprobat la 
începutul anului fonduri pentru investiţii, modul în care acestea decurg şi se urmăresc, 
după părerea mea, este nesatisfăcător. Gradul de realizare a investiţiilor, pentru că 
suntem totuşi la sfârşitul lunii iulie, aceasta este perioada în care ar trebui să se 
desfăşoare întruniri mai susţinut, după părerea mea, este necorespunzător. Iată de ce 
doresc să fie urmărite cu mai mare atenţie aceste investiţii care, până la urmă, vizează 
viaţa cetăţeanului de fiecare zi, din acest buget, aşa cum este el, mic sau mare, măcar 
trebuie să facem ca execuţia bugetară sau bugetul să fie executat 100%, ar fi ideal, dar 
măcar peste 95%. Acesta este un punct de vedere şi trebuie să vedem, esre un pas în plus 
faţă de anii trecuţi, dar, totuşi, pentru mine, care o viaţă întreagă m-am ocupat şi de 
investiţii, este nesatisfăcător. Vă mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Dacă vrem să facem opoziţie doar ca să facem opoziţie, putem să o facem, dar eu 
vreau să vă spun că absolut toate lucrările sunt în grafic, respectă termenele, nici nu avem 
cum să nu fim în grafic pentru că sunt majoritatea pe finanţare europeană şi asta 
înseamnă că pierdem fondurile europene dacă nu suntem în grafic. Absolut toate lucrările 
municipalităţii respectă toate termenele. O problemă este asfaltarea drumurilor unde 
licitaţia nu se mai termină din cauza contestaţiilor, dar nu este vina municipalităţii, ştiţi 
foarte bine, sunt firme de pe locul 7 care contestă doar ca să te încurce. Am câştigat până 
acum absolut toate contestaţiile în instanţă, dar vă daţi seama că toate cu însemnat că ne 
ducem 6 luni, chiar un an de zile mai încolo, deci nu se poate reproşa. În rest, tot ce s-a  
câştigat prin licitaţii, se respectă graficele aprobate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe 
semestrul I al anului 2014, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, 
pentru semestrul I al anului 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 execuţia bugetară a creditelor externe, pentru semestrul I al anului 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe 
nerambursabile, pe semestrul I al anului 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 execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru I al 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor 
publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe 
semestrul I al anului 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 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 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.  
 
 

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

 D-na Secretar: 
 Aici avem o modificare, am anunţat-o în comisiile de specialitate. Avem în vedere 
o majorare cu 62 mii lei la anexele 1 şi 3 aferente unui proiect împreună cu liceul Tudor 
Arghezi şi în mod corespunzător modificarea prin completarea cu anexa 11. Aceste 
modificări le voi comunica şi la punctul 11  pentru că este bugetul consilidat. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificarea anunţată de d-na 
secretar. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2014, după cum urmează: 
α) venituri în sumă de 683.554,00 mii lei, 
β) cheltuieli în sumă de 700.558,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.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 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Cotescu).  
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2014. 

 Dl. Manda: 
 În comisie am solicitat SCM să ne spună cum vor fi împărţiţi aceşti bani pe secţiile 
de sport. Au vorbit doar global. Nu am primit nimic până acum.  
 D-na Primar: 
 Este în atribuţiile d-lui viceprimar Genoiu care, după cum vedeţi absentează, o să-l 
rog să vă facă o informare scrisă.  
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 D-ra Predescu: 
 Eu vroiam să spun că banii trebuie împărţiţi în funcţie de performanţă. De la 
începutul acestui mandat, rezultatele cele mai bune în mod constant în fiecare an sportiv, 
campionat,  le-a avut echipa masculină de volei şi apoi echipa de baschet. Nu putem să 
dăm aproape egal tuturor, şi celor care sunt foarte buni şi celor care sunt puţin buni şi 
termină aproape la sfârşitul clasamentului. Această împărţire trebuie făcută după 
performanţă. 
 D-na Primar: 
 Dacă îmi permiteţi, pentru că am participat şi eu la câteva discuţii, şi pentru mine 
problema este că bugetul este prea mare faţă de performanţele pe care le au echipele, din 
păcate. Chiar am avut surpriză neplăcută la baschet când şi-au îndeplinit obiectivul care 
era trasat să intre în play off după care  au început să piardă la diferenţe foarte mari 
pentru că nu au primit stimulente ca să se califice pe un loc mai în faţă. Anul acesta am 
stabilit nişte clauze la care sportivii iniţial s-au opus, dar, din punctul meu de vedere, 
stimulează performanţa, în care li se vor reţine din bani dacă nu vor atinge anumite 
obiective trasate de la început. Mi se pare firesc să fie aşa pentru că altfel noi le stabilim 
un obiectiv care, poate, nu este cel mai departe. Echipa ar putea să meargă mult mai 
departe şi să ocupe un loc mult mai bun în clasament, dar abandonează lupta la final, 
pentru că, nu trebuie să uităm, aceşti sportivi sunt din alte localităţi, chiar din alte ţări şi 
nu este vreo pasiune a vieţii lor ca să se bată pentru culorile Craiovei. Până la urmă, eu 
zic că am stabilit nişte criterii şi nişte clauze care, chiar dacă i-au supărat, protejează 
municipalitatea. Bugetul, aşa cum ştiţi, anul trecut a fost cel mai mare  din istoria 
clubului. Sigur că ne aşteptam să fie mult mai sus echipele în campionat. Anul acesta este 
aproape acelaşi buget. După cum vedeţi, este o suplimentare. Am discutat cu antrenorii, 
au spus că vor să facă performanţă, că îşi asumă că echipele vor avea performanţă, dar să 
le lăsăm bugetul de anul trecut. Vom vedea la finalul anului ce performanţă au făcut. 
Dacă nu, vă daţi seama că vom începe  să scădem bugetul, dacă nu şi-au îndeplinit 
criteriile.   
 Dl. Pană: 
 Eu am ridicat problema asta de mai multe ori şi mă bucur că şi alţi colegi au 
intervenit acum.  Mie mi se părea normal şi am spus-o şi data trecută că este la început de 
campionat, este la început de competiţie, se fac transferuri, dar nu asta este important, era 
important ca acum să ştim ce-şi propune fiecare secţie în parte.   Adică noi am aprobat 
acest buget, această suplimentare, dar pentru ce? Şi atunci, aşa cum este normal, este 
adevărat că am fost în dubiu dacă să fac acum sau nu această intervenţie pentru că banii 
pentru la anul îi vom aproba la începutul anului viitor, dar era bine de acum, şi specific, 
ca fiecare secţie să spună ce îşi propune, pe ce loc îşi propun să termine campionatul. În 
funcţie de asta să vedem dacă şi-au atins sau nu acest obiectiv pe care şi l-au propus. Eu 
am discutat mai amplu data trecută şi acum chiar am vrut să nu mai intervin, pentru că 
văd că atunci când ridici anumite probleme, câteodată poate zici că faci opoziţie de 
dragul opoziţiei. O să vorbesc şi despre investiţii la timpul respectiv. 
 D-na Primar: 
 Veţi primi şi dvs. ca şi dl. consilier Manda, o informare din partea d-lui viceprimar 
Genoiu. Vreau să vă spun că lucrurile sunt stabilite. Niciun antrenor nu a plecat de la 
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primărie fără să dea în scris că pentru bugetul x îşi asumă locul cutare. Exact obiectivele 
care sunt propuse. Desigur că noi ne-am dori să atingă performanţe mult mai înalte decât 
şi-au impus ei, şi-au asumat în faţa primăriei.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
 total venituri –7.705,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
total cheltuieli –7.705,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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.13/2014. 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
a) total venituri  - 48.548,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

46.575,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 48.548,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

46.575,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 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.10/2014. 

Art.3. 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.  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul 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.  
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Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 

a) total venituri  - 26.519,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
26.519,00 mii lei); 

b)total cheltuieli – 26.519,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
26.519,00 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.11/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă 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 – 40.150,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 40.150,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 40.150,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 40.150,00 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.9/2014. 

Art.3. 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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014. 
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 D-na Secretar: 
 Avem modificările pe care vi le-am anunţat la punctul 6. În mod corespunzător 
majorarea de 62 mii lei pentru a corobora anexele completate şi modificate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările enunţate. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2014, după cum urmează: 
a) total venituri – 809.552,00 mii lei; 
b) total cheltuieli - 848.085,00 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 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Cotescu). 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.71/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, 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.  
 
 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova – dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi, în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014. 

 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 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania 

de Apă „Oltenia” S.A., în data de 31.07.2014, fără respectarea formalităţilor 
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legale prevăzute la art.121 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile 
comerciale, modificată şi completată. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
– dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.07.2014, 
ordinea de zi referitoare la demararea procedurii de selecţie a administratorilor 
neexecutivi/membri ai Consiliului de Administraţie ai S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.C., pe posturile rămase vacante, în urma demisiilor dlui. Stancu Florin-
Ionuţ şi dlui. Şuiu Alin-Ionuţ. 

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

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

14. Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru 
activitatea de întreţinere – menţinere a sistemului 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 atribuirea prin procedura negocierii, fără publicarea unui anunţ de 

participare, a contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere – menţinere 
a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, pentru o perioadă de 6 
luni, dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, începând cu data de 
24.08.2014. 

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

 În ansamblu, proiectul de votărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 
1 abţinere (Vasile).  
 Dl. Vasile: 
 M-am abţinut din aceleaşi motive ca şi în şedinţele anterioare. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de 
parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi 
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Asociaţia „Vasiliada”, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 
01.07.2014. 

Art.2. Se aprobă majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pentru suportarea costurilor de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă 
pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, de la suma de 300.000,00 lei, la 
suma de 400.000,00 lei, începând cu data de 01.01.2015. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu,  să 
semneze actul adiţional de modificare a acordului de parteneriat, prevăzut în 
anexa 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.257/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico – Financiară, 
Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada” 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 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 
august 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 august 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; 
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 - 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 iulie 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.  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014. 

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

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

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Mischianu Ovidiu, pentru 
a vota în Adunarea Generală  a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L, pentru anul 2014. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L şi dl.Mischianu Ovidiu 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 modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2014. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru 
Copii şi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2014, conform anexelor nr.1 şi 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.231/2014. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Teatrul pentru Copii şi 
Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9 şi str.Corneliu 
Coposu, nr.5E. 

 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 Regiei Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului imobil situat în 
municipiul Craiova, str.Corneliu Coposu, nr.5E, compus din o cameră, în 
suprafaţă de 11,38 mp.,  dependinţe, în suprafaţă de 8,25 mp. şi teren în 
indiviziune de 103 mp. 

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

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a 2 locuinţe situate în str.Corneliu 
Coposu, nr.5E şi str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere având ca obiect locuinţa situată în municipiul Craiova, 
str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.9. 

Art.5.  Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată, nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 
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Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia 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.  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe proprietate publică  a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea 
Severinului, nr.30C, bl.B03, sc.1, ap.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  repartizarea, în vederea închirierii, către Pencea Alina, a unei locuinţe, 

proprietate publică a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, situată în str. Calea Severinului, nr.30C, bl.B03, 
sc.1, ap.17, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind 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  care face parte  integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de  închiriere nr.125093/06.09.2005, 
încheiat între Municipiul Craiova şi Trăistaru Tamara,  care are ca obiect locuinţa 
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care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str.22 
Decembrie 1989, nr.19, bl.C5, sc.2ap.39, pentru o perioadă de 1 an. 

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.281/2014 referitoare la repartizarea, în vederea 
închirierii, a unor locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare, 
situate în municipiul Craiova, cart.Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 
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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.281/2014 şi va avea următorul conţinut: 
            „Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului Craiova şi 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în proprietatea publică a 
municipiului Craiova şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului  Locativ Craiova, a 7 unităţi locative, identificate 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 Art.2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova     
nr.281/2014 se menţin. 

 Art.3. 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 hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către Radu 
Adrian Cătălin, a terenului situat în municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, nr.42, 
bl.6A. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă concesionarea, prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani, către 

Radu Adrian Cătălin, a terenului în suprafaţă de 21 mp., situat în municipiul 
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Craiova, str. A.I.Cuza, nr.42, bl.6A, identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Preţul de pornire a negocierii redevenţei se stabileşte pe baza rapoartului de 
evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune, să desemneze comisia de negociere a valorii redevenţei, să reprezinte 
municipiul Craiova în faţa notarului public şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliară prevăzută de lege. 

  Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru intabularea terenului identificat la art.1 din prezenta 
hotărâre pe numele Municipiului Craiova, perfectarea actelor notariale şi 
efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi 
suportate de către Radu Adrian Cătălin. 

  Art.5.  Radu Adrian Cătălin are obligaţia de a plăti, până la data de 01.03.2015, 
contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani, a terenului identificat la art.1, calculată 
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova adoptate în acest 
sens şi a legislaţiei în vigoare. 

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Radu Adrian Cătălin vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

  Art.1. Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.28/2004, încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. AGEPED S.R.L., având ca obiect 
exploatarea în comun a activităţii desfăşurate în spaţiul cu destinaţia de FAST 
FOOD, amplasat în municipiul Craiova, b-dul 1Mai, zona Spital 1,  în sensul 
schimbării părţii contractante S.C.AGEPED S.R.L., cu S.C.BIMARCONS S.R.L. 

  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul           adiţional 
de   modificare a contractului de asociere nr.28/01.07.2004. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea   
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 131/2004. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C.AGEPED S.R.L. şi  
S.C.BIMARCONS 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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25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea 

închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

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

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

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
terenurilor identificate la art. 1, conform anexelor nr.2 – 6, respectiv anexelor 
nr.7-11 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.  
 
 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Consiliul Judeţean 
Dolj, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, situat în str. 
Romul, între bl.A1 şi alee acces. 

 Dl. Ştefârţă: 
 Fiind în conflict de interese, nu-mi voi exercita dreptul de vot. 
 D-na Secretar: 
 Neexercitarea dreptului de vot este sub forma abţinerii motivate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj – Muzeul de Artă 

Craiova, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, în suprafaţă de 
420 mp., având valoarea de inventar de 281400 mp., situat în str. Romul, între 
bl.A1 şi alee acces, identificat conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin 
proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 
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               Art.3. 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, modificată şi 
completată. 

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

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

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

27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, a bunului „clădire bloc H8, sc.2”, proprietate 
publică a municipiului Craiova, situat în str. Tabaci, nr.3A. 

 Dl. Ştefârţă: 
 Pentru punctul anterior doresc să le mulţumesc colegilor pentru votul pe care mi l-
au dat şi cu un accent deosebit d-nei primar pentru iniţiativa care a stat şla baza acestei 
propuneri pe care am făcut-o eu în sensul că ideea deschiderii către strada Romul îi 
aparţine în exclusivitate. Mulţumesc tiuturor. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă darea în administrare către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, 

a bunului „clădire bloc H8, sc.2”, proprietate publică a municipiului Craiova, cu 
număr de inventar 12008227, situat în str.Tabaci, nr.3A. 

Art.2. Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se va face prin 
proces-verbal încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

               Art.3. 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, modificată şi 
completată. 

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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.  
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor expoziţii auto la 
Centrul Multifuncţional Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Târgului, 
nr.26. 

 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 organizarea unor expoziţii auto la Centrul Multifuncţional Craiova, 

situat în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26. 
Art.2. Se aprobă tarifele aplicate deţinătorilor autoturismelor expuse în spaţiile 

exterioare ale Centrul Multifuncţional Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifelor aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, 
în vederea organizării de manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional 
Craiova, de către Camera de Comerţ şi Industrie Dolj. 

 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 diminuarea cu 50% a tarifelor aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.766/2013, modificată, în vederea organizării de 
manifestări expoziţionale la Centrul Multifuncţional Craiova, de către Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj. 

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului 
Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova după cum urmează: 

a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor identificate în anexa nr.2 care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile 191 şi 300 din secţiunea A  a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008, cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care 
face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea     

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată. 

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

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

31. 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 face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 

b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor 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, 
modificată şi completată şi anexa nr.2 la Hotărârea  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.209/2011 referitoare la aprobarea contractului de 
concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuri care 
aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

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

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

din prezenta hotărâre; 
β) se modifică elementele de identificare şi valoarea de inventar a bunurilor 

identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
χ) se anulează poziţia cu privire la investiţia „Construcţie adăpost canin etapa I”. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor identificate în anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea – primirea bunurilor identificate la art.2 din prezenta hotărâre, se va face 
pe bază de proces verbal, încheiat în termen de 30 de zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

               Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
modificată şi completată, nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, modificată şi 
completată, nr.80/2006 referitoare darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi nr.293/2014 referitoare la 
modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

         Art.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 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.  
 
 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 295/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă 
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gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr. 129. 

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

Craiova nr.295/2014 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă majorarea suprafeţei spaţiului atribuit în folosinţă gratuită, 

către Tribunalul Dolj, situat în imobilul din str. Brestei, nr.129, de la 477,1 mp., 
la 1417,2 mp., (reprezentând parter, etajul 1 şi 2 din imobil), conform anexelor 
nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării 
activităţii  Tribunalului Dolj, cu condiţia obţinerii avizului conform al Ministrului 
Educatiei Naţionale pentru schimbarea destinaţiei.”  

            Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului nr.209/2014 referitoare la atribuirea în folosinţă 
gratuită, către Tribunalul Dolj, a spaţiului situat în municipiul Craiova, 
str.Brestei, nr.129, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.314/2010 
referitoare la darea în administrarea Grupului Şcolar Charles Laugier Craiova, a 
imobilului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. 
Brestei, nr.129 şi nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi completată. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Tribunalul Dolj şi Grupul 
Şcolar Charles Laugier Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajare clădire  str. A.I. 
Cuza, nr.1”. 

 Dl. Pană: 
 Voi face referire şi la punctul 35 pentru că sunt asemănătoare. Este un lucru 
extraordinar de bine venit pentru Craiova, nu numai pentru primăria Municipiului 
Craiova, ci pentru Craiova în general şi sincer să fiu, îmi era jenă când treceam pe lângă 
primăria municipiului Craiova, dat fiind faţada şi faptul că era pericol ca acele tencuieli 
să cadă în capul unui cetăţean. Iată că este un lucru extraordinar de bine venit şi ştim 
foarte bine că multe lucruri negative s-au întâmplat în această ţară prin aceste retrocedări, 
pe acte false sau corecte, de adevăraţi sau falşi proprietari. Întrebarea mea este, suntem 
siguri că la ora actuala aceste clădiri vor fi proprietatea municipiului sau primăriei 
Craiova?  
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 D-na Primar: 
 Sunt deja. Sunt terminate toate litigiile.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul 

de investiţii „Amenajare clădire  str. A.I. Cuza, nr.1”, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico – 
economici: 
1. Valoarea totală a investiţiei este de 22.423,489 mii lei (fara TVA) 

reprezentând 5.038,646 mii euro (fără TVA), respectiv 27.760,763 mii lei 
(inclusive TVA) reprezentând 6.237,952 mii  Euro (inclusiv TVA), la cursul 
BNR de 4,4503lei/euro din data de 30.04.2014, 

     din care  C+M este de 14.361,877 mii lei (fara TVA) reprezentând 3.211,194 
mii euro (fără TVA), respectiv 17.720,567 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 
3.981,881 mii euro (inclusiv TVA), la cursul BNR de 4,4503lei/euro din data 
de 30.04.2014; 

2. Eşalonarea invesţiţiei (INV/C+M) fără TVA 
 Anul I Anul al II-lea Anul al III-lea 
 mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro 

Total 
investitie 

  
7.474,496  

  
1.679,548  

  
7.474,496  

    
1.679,548  

  
7.474,497  

   
1.679,550  

din care 
C+M: 

    
4.787,292  

  
1.070,398  

  
4.787,292  

    
1.070,398  

  
4.787,293  

  
1.070,398  

 
3.  Durata de realizare (luni): 36 luni 
4.  Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): ADC totală = 4.629,85 mp 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sediu Primăria 
Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7”. 

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

de investiţii „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.7”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
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1. Valoarea totală a investiţiei este de 27.710,219 mii lei reprezentând 
6.146,216 mii  euro (fără TVA), respectiv 34.303,212 mii lei reprezentând 
7.608,564 mii  Euro (inclusiv TVA), la cursul BNR de 4,5085 lei/euro din data 
de 30.01.2014, 

   din care  C+M este de 18.600,558 mii lei reprezentând 4.105,240 mii euro (fără   
TVA),  respectiv 22.950,511 mii lei reprezentând 5.090,498 mii euro (inclusiv 
TVA), la cursul BNR de 4,5085 lei/euro din data de 30.01.2014 

 
2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) fără TVA 

 Anul I Anul al II-lea Anul al III-lea 
 mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii euro 

Total 
investitie 9.235,816  2.048,534  9.235,816   

2.048,534  9.238,587  2.049,148  

din care 
C+M: 6.199,566  1.368,276  6.199,566   

1.368,276  6.201,426  1.368,688  

 
3.  Durata de realizare (luni): 36 luni 
4.  Capacităţi (în unitati fizice şi valorice): ADC totala = 3.258,00 mp 

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

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

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

36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii 
de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul 
Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”. 

 D-na Secretar: 
 Cu o modificare pe care am anunţat-o în comisii la art. 3, contribuţia municipiului 
se reduce de la 19 milioane cum era în proiectul iniţial, la 15. 269.609, 66 lei în mod 
corespunzător pentru cele două părţi, eligibile şi neeligibile.  
 Dl. Badea: 
 Cele trei puncte de pe ordinea de zi pe care noi le-am discutat înainte, sediul 
primăriei, Palace şi parcul, sunt trei obiective  importante pentru oraşul nostru. Parcul 
Romanescu, cu care toţi ne mândrim, reuşeşte astăzi să obţină 12 milioane de euro pentru 
amenajare reamenajarea lui. Ar fi fost extraordinar dacă am fi reuşit să facem acelaşi 
lucru şi cu  celelalte două obiective. Mă refer la sediul primăriei şi la Palace. Este vorba 
de o sumă de aproape 11 milioane de euro pe care primăria din Craiova le va investi în 
amenajarea acestor obiective. Dacă am fi reuşit să atragem o parte din aceste resurse prin 
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proiecte europene de la Comunitatea Europeană, ar fi fost extraordinar pentru că am fi 
reuşit o presiune mai mică pe noi. Este adevărat că este o sumă mare şi cred că va fi 
foarte greu, d-na primar, să găsim resursa financiară pentru a termina cât mai repede 
aceste obiective. Ele sunt zonă ultracentrală şi cu cât se întârzie  facerea lor, cu atât va fi 
mai rău pentru noi. Sperăm ca pe viitor poate să obţinem resursele pentru a le termina cât 
mai repede cele două investiţii de la punctele 34 şi 35.  
 D-na Primar: 
 Probabil că nu este raportul suficient de concludent, dar vreau să vă spun că pe 
fondurile municipalităţii. Aici este tot ceea ce se va întâmpla ca şi lucrări executate la 
primăria Craiova. Dar noi vom veni să refacem doar faţada, acoperişul şi instalaţia 
electrică. Instalaţia electrică cade. Dacă nu ne apucăm să o reparăm,  luăm foc şi chiar 
am fost în pericol de câteva ori. După care, consolidarea clădirii, ş.a.m.d. Celelalte două 
etape vor intra pe finanţare europeană. Adică noi cheltuim strictul necesar ca să facem 
câteva lucrări de amenajare rapide pe o sumă foarte mică. Restul vin pe finanţare 
europeană când se vor deschide axele şi vom putea să accesăm fondurile europene, vom 
intra şi cu consolidarea. Asta probabil că se va întâmpla însă, în următorii 2-3 ani, 
depinde de cum vom reuşi să semnăm contractele de finanţare şi vom finaliza licitaţiile.  
În ceea ce priveşte parcul Romanescu, vreau să vă spun că noi am pus o contribuţie 
estimativă de 15 milioane care poate să scadă pentru că, aşa cum ştiţi, din licitaţii de 
fiecare dată se ajunge la 60% din valoarea estimată, deci contribuţia noastră va fi mai 
mică, dar eu cred că este o contribuţie oricum mică  faţă de ceea ce se va întâmpla în 
Parcul Romanescu. Este unul dintre brandurile oraşului Craiova. Este una dintre primele 
5 destinaţii din lume care apare pe site-urile de specialitate pentru parcuri naturale. Aşa 
cum arată la ora actuală parcul, cu câteva căsuţe de lemn, care, ştiţi părerea mea despre 
chioşcuri, nu mai trebuie să v-o spun, cu infrastructura degradată,  cu podul care este în 
pericol de prăbuşire, cu instalaţia de iluminat, fără camere de luat vederi, pentru că am 
avut situaţii de vandalizare a parcului de prea multe ori când trece cibeva şi dă cu pietre 
pe toate globurile stâlpilor de iluminat şi după noi trebuie să venim să le refacem. Sunt 
nişte investiţii absolut necesare şi dacă vreţi o să vă şi detaliez care sunt aceste investiţii 
care se vor face în Parcul Romanescu, se va betona fundul lacului astfel încât apa să fie 
cristalină, podurile toate vor fi refăcute, clădirile care sunt acolo. Câteva foişoare noi vor 
apărea după planurile lui Edouard Redont. Vreau să vă spun că respectăm planurile lui 
Edouard Redont şi nu am făcut niciun pas stânga dreapta faţă de ceea ce am găsit. Apoi 
stâlpii de iluminat vor fi ca la 1900 cum sunt în zona casei Bibescu sau cum au început 
deja să apară în zona de centru vechi. Băncuţele care vor fi tot ca la 1900 din fontă. Apoi 
mai avem camerele de luat vederi care din punctul meu de vedere sunt foarte importante. 
La un moment dat, pentru că depăşeam valoarea în care puteam să ne integrăm ca şi 
fonduri europene pentru că acest parc se reabilitează din economiile de la celelalte 
proiecte. Ne-au mai rămas nişte bani şi am zis să-i folosim în parcul Romanescu. La un 
moment dat ne puneam problema dacă să renunţăm sau nu la camerele de luat vederi. 
Am renunţat la locurile de joacă pe care putem să le facem pe finanţarea primăriei, dar 
ele sunt prinse în proiect, dar am zis că este mai important decât orice să avem aceste 
camere de luat vederi, ca să protejăm până la urmă, această investiţie. De asemenea, vor 
apărea toalete publice din cele foarte moderne cu instalaţii sanitare care se spală după 
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fiecare folosire, adică totul este la cel mai înalt standard, dar în acelaşi timp, respectă 
toate proiectele lui Redont.  
  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă modificarea art.1, 2 şi 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.63/2013 şi vor avea următorul conţinut. 
           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Amenajarea de parcuri şi 

grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, cu valoarea totală de 
68.531.116,60 lei, pentru solicitarea unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, domeniul de 
intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

         „Art.2. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-
Parcul Nicolae Romanescu”,  prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici: 

       -Valoarea totala a investiţiei = 55.268.670 lei (exclusiv TVA), respectiv 
68.397.198 lei (inclusiv TVA), reprezentând 12.598.283 euro, respectiv 
15.590.882 euro, la cursul BNR de 4,3870 lei/euro din data de 13.02.2013; 
- Valoarea C+M = 41.919.346 lei exclusiv TVA, respectiv 51.979.989 lei cu TVA, 
reprezentând 9.555.356 euro, respectiv 11.848.412,13 euro; 

     - durata de realizare a investiţiei: 10 luni de la începerea lucrărilor,  
   prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

             „Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va suporta de la bugetul 
local contribuţia de 15.269.609,66 lei, respectiv 3.480.649,57 euro (1 euro=4,3870 
lei), compusă din 1.086.969,53 lei contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în 
procent de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, 11.437.613,01 lei 
reprezentând contribuţia la cheltuielile neeligibile şi 2.745.027,12 lei TVA aferent 
cheltuielilor neeligibile”. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.362/2013 referitoare la aprobarea proiectului 
(cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE 
pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.3”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.362/2013 şi vor avea următorul conţinut: 

           „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 
Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.3”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 5.776.645,37 lei.” 

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

- 2.139.646,17 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 1.069.823,09 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  1.069.823.08 lei; 

- 427.529,95 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 171.869.90 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
255.660,05 lei.” 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 254/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în municipiul Craiova bloc M22, situat în B-dul 1Mai, nr.3”. 

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

Craiova nr. 254/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc M22, situat în B-dul 1Mai, 
nr.3”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 541,05 mii lei (inclusiv TVA)            

                                                                      (122.185 Euro, 1 euro=4,4281 lei)                         
      din care (C+M)                 - 498,54 mii  lei (inclusiv TVA)    
                                                                      (112.586 Euro, 1 euro=4,4281 lei)                           
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni,  
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   prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.730/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U1, situat în Bld. Dacia, nr. 97”. 

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

Craiova nr.730/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U1, situat în Bld. Dacia, nr. 
97”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 461,602 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 425,257 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni” 
   prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

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

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

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.731/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U2, situat în Bld. Dacia, nr. 95”. 

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

Craiova nr.731/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
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a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U2, situat în Bld. Dacia, nr. 
95”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 917,098 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 841,884 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.732/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U3, situat în Bld. Dacia, nr. 93”. 

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

Craiova nr.732/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U3, situat în Bld. Dacia, nr. 
93”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 592,949 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 544,609 mii  lei (inclusiv TVA)                          
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.733/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U4, situat în Bld. Dacia, nr. 91”. 
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.733/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U4, situat în Bld. Dacia, nr. 
91”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 558,588 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 512,277 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.734/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc 5, situat în Bld. Dacia, nr. 89”. 

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

Craiova nr.734/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U5, situat în Bld. Dacia, nr. 
89”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 562,607 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 516,016 mii  lei (inclusiv TVA)                          
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.735/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U6, situat pe Bld. Dacia, nr. 87”. 

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

Craiova nr.735/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U6, situat pe Bld. Dacia, nr. 
87”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 973,839 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 895,212 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
   prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”  

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

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

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.736/2013 referitoare la aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză 
tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a 
blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U7, situat pe Bld. Dacia, 
nr. 85”. 

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

Craiova nr.736/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U7, situat pe Bld. Dacia, nr. 
85”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 485,216 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 447,451 mii  lei (inclusiv TVA)                          
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută 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 Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.737/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 83”. 

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

Craiova nr.737/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U8, situat în Bld. Dacia, nr. 
83”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 915,077 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 839,985 mii  lei (inclusiv TVA)                          
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.738/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U9, situat în Bld. Dacia, nr. 81”. 

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

Craiova nr.738/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U9, situat în Bld. Dacia, nr. 
81”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei      - 704,627 mii lei (inclusiv TVA)            
     din care (C+M)                            - 647,813 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.739/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv expertiză tehnică, audit 
energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 
locuinţe în municipiul Craiova – bloc U10, situat în Bld. Dacia, nr. 79”. 

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

Craiova nr.739/2013 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 

expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U10, situat în Bld. Dacia, 
nr. 79”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 709,114 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 652,030 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                               
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.740/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
tehnico-economica a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor 
de locuinţe în Municipiul Craiova, bloc U11, situat pe Bld. Dacia, nr. 77”. 

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



Ramona-sapl 6/-     ord. 31.07.2014                                                         48                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

Art.1. Se aprobă  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.740/2013 şi va avea următorul conţinut: 

            „Art.1. Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, inclusiv 
expertiză tehnică, audit energetic pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice 
a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova – bloc U11, situat în Bld. Dacia, 
nr. 77”, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei      - 721,895 mii lei (inclusiv TVA)            

     din care (C+M)                            - 664,043 mii  lei (inclusiv TVA)                          
                          
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 3 luni 
  prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.  

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

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

50. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Brânduşa” – varianta 1. 

 Dl. Pană: 
 E un lucru foarte bun, dar iată că unul din exemplele pe care vroiam să îl dau, noi 
am aprobat la începutul anului, ianuarie sau februarie când am aprobat bugetul şi face 
parte din acea listă de  lucrări pe care trebuia s-o facem. Mie mi se pare că mergem totuşi 
foarte încet cu acest mod de a lucra. Aprobăm în februarie şi iată că de-abia în august noi 
punem în practică ceea ce votăm. Încă nu este toată lista ceea ce facem acum. Am înţeles 
de ieri şi-mi pare rău că poate că aş fi discutat mai mult  în şedinţa de comisie, dar ieri la 
comisie nu a fost niciun reprezentant din partea serviciului tehnic, ceea ce nu mi s-a părut 
normal şi am înţeles că au avut o altă şedinţă. Eu mi-am cerut scuze ieri că ne-am pus 
şedinţa de comisie tocmai când aveau dânşii o altă şedinţă. Era foarte important ca să 
ştim şi noi ce facem în continuare. Aş dori să avem o listă de acum pentru la anul cu 
priorităţile să vedem tot ce este de făcut pentru municipiul Craiova, după care să ştim că 
în anul 2015 vor fi următoarele, în anul 2016 următoarele, încât cetăţenii municipiului 
Craiova să ştie când vor beneficia şi ei de condiţii optime pentru toate străzile. Este 
adevărat că sunt foarte multe chestiuni corelate cu infrastructura de utilităţi, dacă sunt 
trase apa, canalizarea ş.a.m.d. Ar fi bine să le corelăm şi să putem să facem o asemenea 
chestiune.  
 D-na Primar: 
 O să vă răspund eu despre ce este vorba. Care sunt străzile, le ştiţi pentru că sunt 
aceleaşi din februarie. Acum practic se scoate proiectarea. S-a licita, a fost o perioadă de 
licitaţii pentru proiectare, avea un termen firma respectivă ca să facă această proiectare, 
şi-a respectat termenul, dar spre deosebire de vechea administraţie noi chiar ne uităm pe 
ce plătim. Am văzut că proiectele erau proaste pe majoritatea străzilor în sensul că nu 
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erau prevăzute toate cantităţile de materiale care ar fi trebuit, nu erau gândite giratoriile, 
nu erau gândite locuri de parcare ş.a.m.d., pur şi simplu au trasat trotuar, stradă şi la 
revedere! Am spus că nu aşa se face proiectarea. Nu plătim nimic până nu refac 
proiectarea. Pentru că nu suntem gata cu toate cele 120 de străzi, ne-am gândit să le 
scoatem la licitaţie pe loturi de câte 20 de străzi, pentru că valoarea este mai mică dacă 
noi scoatem pe loturi şi în aceste condiţii putem să ne mişcăm mult mai repede. Adică nu 
mai aştept proiectarea pentru 140 de străzi ci dăm drumul la licitaţii pentru 20- 40 de 
străzi. Asta este ideea. 
 Dl. Cilibiu: 
 După ce a apărut convocatorul acestei şedinţe, câţiva cetăţeni au ţinut morţiş să vă 
transmit probleme cu alte străzi în Craiova care cred eu că le puteţi lua ca priorităţi 
pentru anul 2015.  Str. Coşuna din Mofleni este distrusă datorită lucrărilor la Aqua Park 
de reabilitare. 
 D-na Primar: 
 Este pe ordinea de zi. 
 Dl. Cilibiu: 
 Nu am văzut-o eu. Str. Sergent  Constantin Popescu unde se doreşte trotuar 
pietonal. Str. Făgăraş porţiunea dintre Brestei şi Opanez. 500 m necesită asfaltare 
urgentă. Restul cartierului este ok. Mai sunt str. Macului şi Constantin Brâncoveanu.  
 D-na Primar: 
 Revin la discuţia pe care am avut-o de 100 de ori până acum în aceste şedinţe de 
consiliu. Sunt două contracte care se scot la licitaţie. Unul este de modernizare de străzi 
şi altul este de reparaţie de străzi. Străzile care sunt deja asfaltate şi care sunt stricate şi 
au nevoie de reparaţii, intră în contractul de reparaţii care la ora actuală este blocat în 
contestaţii. Noi ne  aşteptam pe undeva prin luna aprilie să începem deja să asfaltăm în 
oraşul Craiova. Nu s-a putut pentru că au fost firme de pe locul 3, 4 şi 7 care au contestat. 
Chiar dacă au pierdut, s-au dus mai departe în instanţă. Suntem blocaţi la ora actuală cu 
acest contract. Tot ceea ce nu s-a putut prinde pe contractul de reparaţii de străzi 
reprezentând stzrăzile care sunt de pământ sau de piatră, dar care au deja utilităţile sau 
sunt în derulare lucrările, sunt prinse pe acest contract de modernizări care are 140 de 
străzi. Practic noi am zis toate străzile din municipiul Craiova. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Brânduşa” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 1242,52/1002,032 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1059,31/854,284 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 334 m  
  4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x334 m 
  6. Lăţimi trotuare – 2,00 m 
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    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

51. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Parângului” – varianta 1. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Parângului” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 3.980,96/3.210,45 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 3.480,69/2.807,011 mii  lei 
        (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 1.073,22 m  
  4. Lăţime stradă –7,00 m pe un tronson de 475 m; 5,50 m pe restul traseului 
  5. Lungime trotuare – 2.146 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1m - 2 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Maria Rosetti” – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                  - 2082,72/1679,6 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)       - 1800,23/1451,8 mii  lei 

       (preţuri – luna martie 2014)   
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  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 740,85 m  

            4. Lăţime stradă –5,5 m; 7,0 m; 6,0 m, corespunzător pe tronsoane de 60 m; 400   
m; 281 m 

  5. Lungime trotuare – 1373 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1,00 – 1,50 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

53. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Aleea 1 Maria Rosetti”. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea 1 Maria 
Rosetti” – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.697,05/1.368,59 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.465,38/1.181,76 mii  lei   

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 398 m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 800 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

54. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare şi modernizare str.Dimitrie Bolintineanu”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare str. Dimitrie 
Bolintineanu”, prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)    - 677.908,86/546.700,7  lei  

din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 628.287,24/506.683,26 lei 
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 305 m  
  4. Suprafaţă carosabilă modernizată – 2.135 mp 
  5. Suprafaţă trotuare noi şi reabilitate – 1.061 mp. 

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

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

55. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Gh. Bibescu” – varianta 1.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Gh.Bibescu” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 4.169,1/3.362,175 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 3.604,22/2906,633 mii  lei  
           (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 1.147 m  
  4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2.656 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1,50 m - 2,50 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

56. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Izvorul Rece”.  
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Izvorul Rece” – 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.989,97/1.604,81 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.717,92/1.385,42 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 760,15 m  

            4. Lăţime stradă –4,50 m-6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 1349 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

57. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare Alei 1, 2, 3, 4 Izvorul Rece”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare Alei 1, 2, 3, 4 Izvorul 
Rece” – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.726,98/1.392,73 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.486,93/1.199,14 mii  lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   

  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală alei – 580 m (aleea 1=204, aleea 2 =117 m, aleea 3=127 m, 

aleea 4=132 m)  
            4. Lăţimi alei –6,00 m 

  5. Lungime totală trotuare – 1.134 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m; 

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

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

58. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Fraţii Goleşti” – varianta 1. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Fraţii Goleşti” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 3.370,87/2.718,442 mii 

lei  
      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 2.899,53/2.338,331 mii  lei 
           (preţuri – luna martie 2014)  
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 1.467 m  
  4. Lăţime stradă –7-14 m 
  5. Lungime trotuare – 2.400 m 
  6. Lăţimi trotuare – 2-3 m; pe tronsonul 2, între km 0+000-km 0+060, lăţimea 
este  de 5 cm pe o lungime de 106 m 

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

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

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

59. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str.Fermei – Şimnicu de Jos”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Fermei – Şimnicu de 
Jos” – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.247,07/1.005,7 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 1.061,54/856,08 mii  lei  

  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 510 m  
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            4. Lăţime stradă –5,50 m 
  5. Lungime trotuare – 1.007 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,00 m pe partea stângă şi 1,00 m pe partea dreaptă; 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Postăvarul” – având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                  - 425,56/343,197 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)       - 336,64/271,486 mii  lei   

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 293 m  

            4. Lăţime stradă –3 m 
  5. Borduri – 616 m  
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

61. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Dr. Ştefan Berceanu”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. Dr. Ştefan Berceanu” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 1.106,49/892,33 mii lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 937,481/756,03  mii lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
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  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea stradă – 382 m. 
  4. Lăţime stradă – 7 m. 
  5. Lungime trotuare – 710 m. 
  6. Lăţimi trotuare – 1,5 m – 2,25 m. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

62.  Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Dr. Ion Augustin”.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. dr.Ion Augustin” – 
varianta 1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)             - 1.554,39/1.253,538 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)   - 1.334,12/1.075,906 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei:  4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 477,74 m  

            4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x471 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

63. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare  str. C-tin Severeanu”.  

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Constantin 
Severeanu” – varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 1.335,97/1.077,395 mii lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.138,48/918,13  mii lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea stradă - 551m. 
  4. Lăţime stradă – 7 m. 
  5. Lungime trotuare – 2х551 m. 
  6. Lăţimi trotuare – 2,5 m. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

64. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare  str. Dr. Mihai Canciulescu”.   

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Dr. Mihai Cănciulescu” 
– varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 1.286,59/1.037,572  mii lei  

          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.097.99/885,475   mii lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Lungime stradă – 386,75 m. 
  3. Lăţime stradă – 7 m. 
  4. Lungime trotuare - 2х377m. 
  5. Lăţimi trotuare – 1,5 m. 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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65. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Babadag”.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Babadag” – varianta 
1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 367,78/296,595 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 284,97/229,816 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 221 (76 m Tronson 1 şi 145 m Tronson 2)  

            4. Lăţime stradă –3,00 m 
  5. Lungime trotuare – 210 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m pe partea stângă; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare  str. Sinoe” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 287,78/232,083 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 214,36/172,875 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 150 m  
  4. Lăţime stradă –3 m 
  5. Lungime trotuare – 2x150 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1 m pe partea stângă şi 1 m pe partea dreaptă, 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alecu Russo” – 
varianta 1 având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 293,7/236,852 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 219.9/176/768 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 112m  

            4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x112 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,25 – 1,50 m; 
    prevăzute anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Razelm”  - varianta 
1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 217,57/175,46 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 152,38/122,89 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 151 m  

            4. Lăţime stradă –2,75 m 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Hârşova” - varianta 
1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 687,08/554,094 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 568,78/458,695 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 241 m  

            4. Lăţime stradă –3,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x241m 
  6. Lăţimi trotuare –1 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Maghiranului” – 
varianta 1 - având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 276,31/222,83 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 204,26/164,72 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 93 m  
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            4. Lăţime stradă –5,50 m 
  5. Lungime trotuare – 2x90 m 
  6. Lăţimi trotuare –medie 1m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Codlea” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 1.404,13/1.132,363 mii lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.203,77/970,781  mii lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea stradă – 407,67 m.  
  4. Lăţime stradă – 5,50 m. 
  5. Lungime trotuare – 630m. 
  6. Lăţime trotuare – 1 m. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Bărbăteşti” – varianta 
1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 412,12/332,35 mii lei  
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               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 324,46/261,66 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 123m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x123 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m stânga, 1,50 m dreapta; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

73. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Strungarilor”.  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Strungarilor” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 867,83/699,86 lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 727,25/586,49  lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea stradă – 318 m. 
  4. Lăţime stradă – 6 m. 
  5. Lungime trotuare – 443 m. 
  6. Lăţimi trotuare – 1 m. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Leandrului” – 
varianta 1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 529,48/427,003 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 427,84/345,03 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 173 m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x175 m 
  6. Lăţimi trotuare –1,50 m stânga, 2 m dreapta; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Costache Negruzzi” – 
varianta 1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 736,77/594,17 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 609,57/491,59 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 291 m  

            4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 571 m 
  6. Lăţimi trotuare –2,5 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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76. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Rachitei”.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Răchitei” – varianta 
1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 787,83/635,348 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 657,77/530,456 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 245 m  

            4. Lăţime stradă –4,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x245 m 
  6. Lăţimi trotuare –1 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare  str. Dăbuleni” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 389,89/314,43 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 304,54/245,6 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 136 m  
  4. Lăţime stradă –5 m 
  5. Lungime trotuare – 2x136 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1 m pe partea stângă şi 1 m pe partea dreaptă, 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Porumbului” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 1.054,97/850,78 mii 

lei  
               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 892,03/719,38 mii  lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 315 m (175 m – tronsonul 1; 1,140 m – tronsonul 2) 

            4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x315 m 
  6. Lăţimi trotuare –2 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare  str. Măcinului” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 878,41/708,399 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 737,04/594,388 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 258 m  
  4. Lăţime stradă –7 m 
  5. Lungime trotuare – 2x258 m 
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  6. Lăţimi trotuare – 1,5 m, 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Vrancei” – varianta 
1– având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 788,6/635,969 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 657,6/530,324 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Durata de realizare:  4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 253 m  

            4. Lăţime stradă –6,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x253 m 
  6. Lăţimi trotuare –medie 1,65 m; 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Deltei” – varianta 1– 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)                - 238,5/192,34 mii lei  

               din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)     - 170,96/137/873 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
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  2. Eşalonarea investiţiei:  3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 64 m  

            4. Lăţime stradă –7,00 m 
  5. Lungime trotuare – 2x64 m 
  6. Lăţimi trotuare –1 m pe partea stângă, respectiv 1,5 m pe partea dreaptă, 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Muntenia” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 1.754.351,66/1.417.910,54 

lei  
           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.557.604,36/1.256.132,55  lei  

  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 5 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 1038 mp., iar suprafaţa de 

stradă modernizată este de 6038 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 1237 mp. 
   prevăzute anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Poienii şi alee” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 1.294.154,65/1.045.976,08  
lei  

          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.153.109,55/929.927,06   lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 5 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii şi aleii este de 827 ml., iar suprafaţa 

modernizată este de  4.162 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 1.202 mp. 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea IV Şimnic” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 2.876.518,61/2.324.926,85 

lei  
           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 2.580.525,98/2.081.069,34  lei  

  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 1.500 m., iar suprafaţa 

modernizată este de 10.500 m.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 1.440 mp. 
  5. Rigola carosabilă se va realiza pe o lungime de 30 ml. 
  6. Se vor realiza şanţuri pereate pe o lungime de 1.045 ml., zid de sprijin pe 80  

ml. şi parapet metalic pe 1.540 ml. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

85. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Alba Iulia”.  
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alba Iulia” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 281.993,94/227.245,3 lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 238.331,86/192.203,11  lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 5 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 230 m., iar suprafaţa 

modernizată este de 805 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 172,5 mp. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

86. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Aleea I, II Motru”.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Aleea I, II - Motru” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 423.462,08/342.240,14 lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 369.752,22/298.187,27  lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a aleilor este de 403 m, iar suprafaţa 

modernizată este de 1.209 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 186,5 mp. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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87. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Alunului”.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Alunului” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 373.126,45/301.544,28 lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 318.376,82/256.755,5  lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 5 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 383 m, iar suprafaţa 

modernizată este de 1.149 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 190 mp. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

88. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Crinului si Aleea I, II, III”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Crinului şi Aleea I, II, 
III” – varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 2.083.494,16/1.683.953,66 

lei  
           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.860.840,44/1.500.677,78  lei  

  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 5 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 1.196 m, iar suprafaţa 

modernizată este de 6.727 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 1.943 mp. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Eliza Opran” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 1.844.636,94/1.490.897,2 lei  

           din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.645.810,85/1.327.266,81  lei  
  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 1268 m, iar suprafaţa   

modernizată este de 6.340 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 1.700 mp. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Fermierului” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)      - 1.389,030,27/1.122.639,69,7 

lei  
            din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.228,726,25/990.908,27  lei  

  (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungimea totală de modernizare a străzii este de 882 m, iar suprafaţa de stradă     

modernizată este de 4.410 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 993 mp. 
   prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Gîrleşti” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 2.988.936,24/2.415.786,0  

lei  
          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 2.680.550,58/2.161.734,34   lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 6 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 1673 m, iar suprafaţa de stradă 

modernizată este de 10.038 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 2.526 mp. 
  4. Suprafaţa totală ocupată de parări este de cca. 617,50 mp. (50 locuri parcare) 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Henry Ford” – varianta 
1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 5.046.009,54/4.078.424,22  

lei  
          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 4.537.236,45/3.659.061,55   lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
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  2. Eşalonarea investiţiei: 10 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 1.423 m, cu lăţimea de 14 m., 

iar suprafaţa de stradă modernizată este de  19.922 mp.  
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Mihail Kogălniceanu” 
– varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 1.115.991,27/901.969,87  

lei  
          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 989.852,5/798.268,15   lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 săptămâni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 300 m, iar suprafaţa de stradă 

modernizată şi suprafaţa de parcări este de 2.805 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 698 mp. 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Vasile Alecsandri” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
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1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 3.805.806,71/3.076.026,67  
lei  

          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 3.418.670,88/2.756.992,64   lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 1.197 m, iar suprafaţa de stradă 

modernizată şi suprafaţa de parcări este de  3.465 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 4.090,26 mp. 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

95. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Dr. Ion Cantacuzino”.  

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Ion Cantacuzino” – 
varianta 1, având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 2.138.969,95/1.728.791,94  

lei  
          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 1.910.782,15/1.540.953,34   lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 1 lună de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 615 m, iar suprafaţa de stradă 

modernizată este de 3.690 mp.  
  4. Suprafaţa totală ocupată de parcări este de 4.305 mp. 
  5. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 922,5 mp. 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

96. Proiect de hotarâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare str. Popoveni”.  
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 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare str. Popoveni” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)        - 2.256.629,18/1.823.889,97  

lei  
          din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 2.016.704,07/1.626.374,25   lei  

     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime totală de modernizare a străzii este de 775 m, iar suprafaţa de stradă 

modernizată este de 5.425 mp.  
  4. Se vor realiza 262 locuri de parcare, reprezentând o suprafaţă de 3.857 mp. 
  5. Suprafaţa totală ocupată de trotuare este de cca. 580 mp 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

97. Proiect de hotarâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”. 

 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 Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, după cum urmează: 
 1. la Capitolul V „SCOPUL ASOCIAŢIEI”, alin. (1) lit. b), se introduce pct. 8, 
care va avea următorul conţinut: 
„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova”. 

 2. la Capitolul VI „PATRIMONIUL INITIAL”, alin. (3) lit.a) „sursele de venit 
ale asociatilor” va avea urmatorul conţinut: 

“a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 
(începând cu data de 01.01.2015, în cuantum de 320.000 lei/an pentru Judetul 
Dolj respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociatilor) şi alte contribuţii de la 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre;” 

Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, după cum urmează: 
1. la  art. 4 alin. (1) lit.b) „gestionarea în comun a următoarelor activitati a 
serviciului de salubrizare”,  se introduce pct. 8 care va avea următorul conţinut : 
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„8. măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, excepţie făcând 
municipiul Craiova.” 

  2. art.7  lit. a) va avea următorul conţinut: 
„contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor 
(începând cu data de 01.01.2015 in cuantum de 320.000 lei/an pentru Judeţul Dolj, 
respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru restul asociaţilor) şi  

alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre;” 

3. art.11 lit.b) va avea următorul conţinut: 
b) „să platească, începând cu data de 01.01.2015, cota de contribuţie anuală fixată 
la suma de 320.000 lei/an pentru Judeţul Dolj, respectiv 0,5 lei/locuitor/an pentru 
restul asociaţilor”. 
4. art.16 alin.2 lit g va avea următorul conţinut :  
g) „aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror 
valoare depaşeşte echivalentul în lei al pragului prevăzut de legislaţia în vigoare în 
materia achiziţiilor publice privind achiziţia directă.” 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu, să 
voteze şi să semneze în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, 
modificările prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, precum şi componenţa 
comisiei de cenzori ai asociaţiei. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna Lia-Olguţa Vasilescu,  să 
semneze actele adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor 
„ECODOLJ”. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008, nr.385/2010 şi 
nr.213/2012. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

98. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifelor pentru verificări metrologice 
la contoarele prezentate de solicitanţi la sediul S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. 

 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 tarifele pentru verificări metrologice la contoarele prezentate de 
solicitanţi la sediul S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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    Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.1, pct.3 din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.347/2013. 

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

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

99. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind modul 
de conformare arhitecturală a faţadelor clădirilor, situate în zona centrală a 
municipiului Craiova şi în zonele cuprinzând clădiri cu valoare arhitecturală 
din municipiul Craiova. 

 Dl. Ştefârţă: 
 Vă rog să supuneţi la vot introducerea unui articol suplimentar la capitolul 
dispoziţii generale şi tranzitorii. Va fi art. 24, celelelte se vor renumerota, care să aibă 
următorul conţinut:  „Derogări de la prezentul regulament se pot face pentru propuneri de 
construcţii cu o plastică arhitecturală excepţională, cu avizul comisiei tehnice la 
propunerea arhitectului şef.” Vreau să vă spun că acest punct l-am discutat cu d-na 
primar şi cu d-na arhitect şef. Sunt în asentimentul discuţiilor care au avut loc la comisia 
de urbanism. Vă mulţumesc pentru permisiunea de a interveni. 
  
 
 D-na Primar: 
 Vă mulţumesc şi eu. Executivul este de acord cu acest amendament. Avem şi un 
caz concret, Oul lui Brâncuşi, care, în mod normal nu ar trebui să fie acolo dacă am 
respecta întru totul acest regulament şi într-adevăr în comisia de avizare noi avem 
majoritate, nu permitem ca să treacă nu ştiu ce clădire care să nu fie frumoasă şi  să nu 
respecte ceea ce avem noi ca şi orientare. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot amendamentul d-lui consilier Ştefârţă. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu însuşirea amendamentului d-lui 
Ştefârţă. Cine este pentru?  

       Art.1. Se aprobă  Regulamentul local privind modul de conformare arhitecturală a faţadelor 
clădirilor situate în zona centrală a municipiului Craiova şi în zonele cuprinzând 
clădiri cu valoare arhitecturală din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală şi Direcţia 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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100. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Expertizei tehnice şi a 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare str. Coşuna” – varianta 1 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. Coşuna” – varianta 1, 
având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (cu/fără TVA)     - 2.351,28/1.896,19 mii lei  

      din care construcţii montaj (C+M) (cu/fără TVA)  - 2.037,0/1.642,74 mii  lei  
     (preţuri – luna martie 2014)   
  2. Eşalonarea investiţiei: 4 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. Lungime stradă – 868,47 m  
  4. Lăţime stradă –6 m 
  5. Lungime trotuare – 1.728 m 
  6. Lăţimi trotuare – 1,50 m, 
    prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

101. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii estimate a Contractului 
de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a 
contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract 

 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 valoarea totală estimată a Contractului de Performanţă Energetică în 

cuantum de 11.483.000 lei, fără TVA, care include valoarea estimată pentru 
fiecare dintre cele două loturi : 

a) lotul 1 – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor 
Babeş” Craiova (10 clădiri principale) – 4.760.000 lei (fără TVA); 

b) lotul 2 - unităţi de învăţamânt – 6.723.000 lei (fără TVA), 
conform anexelor nr.1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Craiova pentru fiecare din cele două 
loturi prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

a)  lotul 1 – 1.560.000 lei (fără TVA); 
b)  lotul 2 – 2.380.000 lei (fără TVA). 
Art.3.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii şi Direcţia 
Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

102. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova a bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 

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

Craiova a  bunurilor situate în bld.Ştirbei Vodă, nr.34, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, 
casării şi demolării. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se mandatează directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public 
şi Fondului Locativ Craiova să îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1 se fac venit la 
bugetul de venituri şi cheltuielie al Municipiului Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova,nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova, nr.522/2007 referitoare la 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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.  
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103. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentantului Consiliului 
Local al Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota 
ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei „Craiova – 
Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 14.08.2014 

 Dl. Cherciu: 
 Am fost la vremea respectivă, de acord cu înfiinţarea acestei asociaţii culturale 
înţelegând că va aduce un plus în manifestările culturale şi în general activitatea culturală 
în municipiul Craiova şi nu am interpretat-o ca un artificiu prin care creem o structură 
căreia îi externalizăm gestionarea activităţilor culturale. Repet, era o structură care în 
înţelegerea mea de atunci funcţiona oarecum în paralel cu executivul primăriei şi în 
niciun caz nu substituia activităţile pe care urma să le coordoneze primăria. Dacă stau să 
mă gândesc la ce se întâmpla în mandatele anterioare, orice manifestare culturală era 
trecută prin consiliul local, deci ni se aducea la cunoştinţă programul manifestării, ce 
urmează să se facă în cadrul respectivei manifestări culturale şi mai mult decât atât, luam 
la cunoştinţă de bugetul alocat respectivei manifestaţii, buget care, evident, se încadra în 
alocarea bugetară pe care o făceam odată ce aprobam bugetul anului respectiv. În clipa 
de faţă am impresia că mai degrabă noi am creat o entitate care nu mai dă socoteală 
consiliului local, eventual îi dă d-lui Pîrvulescu, care urmează să fie înţeleg, mandatat de 
către noi să ne reprezinte. Sigur, nu putem să mergem tot consiliul acolo, dar când 
mandatăm pe cineva trebuie să o facem în primul rând în cunoştinţă de cauză. Nici unul 
din documentele care urmează să fie aprobate de dânsul în consiliul de administraţie, nu 
ne-a fost adus la cunoştinţă. Este adevărat că acum, îmi cer iertare că am întârziat, văd 
pusă pe masă o copie a unui raport de activitate însă  este un fel de raport de financiar 
care în niciun caz nu-l pot numi raport financiar într-o instituţie bugetară, care oricum 
reprezintă foarte puţin raportat la documentele pe care dânsul le va aproba în numele 
nostru. Eu am ridicat problema şi ieri în comisia juridică din care fac parte. Un domn 
consilier mi-a argumentat că acel document există şi atâta vreme cât au fost aduse la 
cunoştinţa executivului, pentru dânsul asta este o garanţie şi o certitudine  şi va vota fără 
nicio strângere de inimă, eu l-am contrazis şi am spus că votul vreau să mi-l dau în 
cunoştinţă de cauză. A existat o variantă care s-a vehiculat în comisia juridică, anume de 
retragere şi de amânare a acestui punct pentru ca în prealabil să ne fie prezentate 
documentele, mă refer la bugetul pentru anul viitor, mă refer la o situaţie financiară pe 
anul care s-a scurs şi acest lucru văd că nu se întâmplă. Ce am obţinut este că ni se 
prezintă acest raport care nu-mi dă o imagine edificatoare. Văd aici înşirate nişte 
activităţi: realizarea unui clip de prezentare, Festivalul antic pelendava, Festivalul 
haiducilor, dar cât au costat aceste activităţi? Evident, este de salutat efortul executivului 
în promovarea culturală a acestui oraş. Scopul este nobil dar trebuie să vedem şi cu ce 
resurse facem acest lucru, şi n-aş vrea repet, să creem condiţiile unei instituţii  care are pe 
mână 11 miliarde de lei şi rezultatul celor 11 miliarde se traduce, sigur efectele le-au 
văzut craiovenii, dar să ceri 11 miliarde  şi să prezinţi 4 fotografii, mi se pare uşor 
exagerat. Toate celelalte instituţii de cultură aflate în subordinea primăriei funcţionează 
pe baza unui buget, pe baza unei organigrame care ne este adusă la cunoştinţă din timp. 
Dacă cineva a gândit un artificiu să creem o entitate care dă socoteală d-lui Pîrvulescu nu 
este normal. Având în vedere cele spuse şi faptul că mă declar total nemulţumit cu 
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documentul pe care l-am primit, eu voi fi împotriva mandatării, nu împotriva mandatării 
unei persoane ci a faptului că  nu am cunoştinţă de modul în care s-au cheltuit banii 
craiovenilor. 
 D-na Primar: 
 Aveţi cunoştinţă despre cum s-au cheltuit banii şi asociaţia practic dă socoteală în 
faţa dvs. Pentru că partea noastră de contribuţie o aprobaţi de fiecare dată dvs. prin buget, 
atunci când votaţi bugetul. Nu este invenţia noastră această asociaţie. Absolut toate 
oraşele din România care candidează la acest titlu au o astfel de asociaţie care întruneşte 
toţi reprezentanţii instituţiilor de cultură  şi ai celorlalte entităţi. Noi avem deocamdată ca 
şi entităţi distincte faţă de aceste organisme de cultură, primăria municipiului Craiova şi 
Consiliul Judeţean Dolj, dar vreau să vă spun că ne vom extinde către consiliile judeţene 
ale tuturor judeţelor din regiunea Oltenia care şi ele vor trebui să susţină financiar. Pentru 
că este un capitol separat la Bruxelles care se monitorizează şi anume să se vadă cu cât 
susţin activităţile de cultură  toate oraşele, municipalităţile sau consiliile judeţene  
implicate. Sigur că vârful de lance este Craiova pentru că  e a noastră candidatura. 
Celelalte consilii judeţene sunt doar partenere în această asociaţie, dar au şi ele rolul lor. 
În ceea ce priveşte activităţile culturale, ele sunt organizate de instituţiile noastre de 
cultură. De exemplu spectacolul Carmina Burana care îmi vine acum în minte, a fost 
organizat de Opera Română din Craiova, numai că a figurat pe toate afişele şi asociaţia 
„Craiova – capitală culturală europeană” pentru că este asociaţia  care pe noi ne 
reprezintă la Bruxelles. Noi nu putem să ne ducem ca şi primărie la Comisia Europeană 
şi să spunem că noi suntem oraşul candidat, pentru că cei care ne reprezintă, interfaţa 
noastră acolo este asociaţia, singura luată în considerare de Comisia Europeană şi de 
juriul care stabileşte capitala cultural europeană. Mai mult decât atât există o lege care 
este dată de Guvernul Ponta anul trecut. Orice ONG primeşte o finanţare din partea unor 
instituţii bugetare, se supune controlului Curţii de Conturi. 
 Dl. Cherciu: 
 Îmi pare rău că nu este prima oară când eu afirm  ceva sau întreb ceva şi mi se 
răspunde la cu totul altceva. Eu n-am pus la îndoială faptul că această asociaţie culturală 
n-ar fi trebuit înfiinţară, ba de la bun început am precizat că am fost de acord dar una este 
intenţia şi alta cum o materializăm. Îndoielile mele au fost exprimate exclusiv  la modul 
în care sunt gestionate aceste fonduri publice. Faptul că există o instituţie, Curtea de 
Conturi care are şi atribuţiile de a controla această asociaţie, nu mi se pare o garanţie 
suficientă pentru că dacă extindem această logică, atunci ar trebui noi să nu mai ştim 
nimic că există Curtea de Conturi care  are grijă de toate. Eu am solicitat un raport 
detaliat şi chiar aceste cifre care se prezintă Curţii de Conturi mi se pare normal să avem 
şi noi la cunoştinţă. Încă o dată, cum aprobăm bugetul şi ni se prezintă în amănunt 
bugetul oricărei unităţi de cultură aflată în subordinea primăriei, mi se pare normal şi 
această asociaţie culturală să dea socoteală oarecum în amănunt. Nu am pus la îndoială ci 
mi-am exprimat aceste dubii, nici măcar nu fac vreo acuzaţie, eu nu spun că nu sunt bine 
gestionate acele fonduri, dar sunt 11 miliarde lei care se spune că au fost returnate o parte 
dintre ele, deci  care au fost date pe mâna dânşilor spre cheltuială.  Văd aici că 4 miliarde 
s-au dat prestărilor de servicii şi terţi. 4 miliarde este o sumă importantă. 
 D-na Primar: 
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 Clujul plăteşte aproape un milion de euro. Este vorba de servicii de consultanţă. 
 Dl. Cherciu: 
 Sunt cheltuieli care sunt costisitoare, putem merge în clipa când sunt destul de 
mari. 
 D-na Primar: 
 Vă asigur că pentru consultanţă suntem oraşul care plătim cel mai puţin, iar 
consultanţa nu poate să fie decât internaţională. 
 Dl. Cherciu: 
 Dar astea sunt vorbe. E cuvântul dvs. Şi la rândul dvs. Poate sunteţi dezinformată 
de cei din subordine. Aceste contracte de consultanţă cum se atribuie? Cine decide? Se 
respectă modalităţile legale de atribuire a acestor contracte? 
 D-na Primar: 
 Se respectă modalităţile legale de care poate să beneficieze o asociaţie. Te duci şi 
iei cel mai bun consultant care ştii că a scos două-trei capitale culturale europene. Nu iei 
prin licitaţie cine o veni la consultanţă, a mai făcut aşa ceva, n-a mai făcut, îl iei că are 
preţul cel mai bun.   
 Dl. Cherciu: 
 Asta înseamnă că există un studiu în baza căruia se aprobă. 
 D-na Primar: 
 Am înţeles că nu vreţi să votaţi. Oricum vreau să vă anunţ că până acum dacă aţi 
votat bugetul, aţi votat de fiecare dată, probabil în necunoştinţă de cauză cum îmi dau 
seama  acum, tot ceea ce s-a cheltuit cu această asociaţie. 
  
 Dl. Cherciu: 
 Eu nu am spus că nu vreau ci vreau ca ceea ce votez să fie documentat. N-am rea 
voinţă, am aprobat asociaţia ci am doar această minimă pretenţie să cunosc în amănunt 
cum se cheltuiesc. Dacă dvs. credeţi pe cuvânt colaboratorii, este treaba dvs., este 
responsabilitatea  pe care înţeleg că v-o asumaţi şi public. 
 D-na Primar: 
 Nu credem pe cuvânt, ne trimitem acolo reprezentantul consiliului local care să ne 
apere interesele.   
 D-ra Predescu: 
 Cred că a început această discuţie pentru că nu s-a dat mai întâi cuvântul d-nei 
secretar de a prezenta. Este foarte adevărat că este penctul 4 peste ordinea de zi  cu care 
în comisia juridică ieri am fost sesizaţi, a fost prezentat acest raport de activitate, există 
ca documentare şi modificările la statut şi organigrama, consider că este potrivit ca pe 
scurt să fie prezentat acest punct, altfel nu sunt probleme de legalitate. Toate cheltuiunile 
care ţin de banii cheltuiţi sunt cuprinse în raportul de activitate. 
 D-na Secretar: 
 Faţă de condiţiile de legalitate pe care le-am invocat în comisie, noi am pus la 
dispoziţia dvs. raportul de activitate, proiectul de buget urmează a se prezenta direct în 
adunarea generală pentru că de aceea sunt convocaţi, deci n-a putut fi prezentat, iar cu 
privire la anexele de care vorbeam mai devreme adică modificări la statut şi la actul 
constitutiv, cât şi cu privire la organigramă, ele sunt ataşate. La actul constitutiv singura 
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precizare pe care am zis că o vom face direct în şedinţă cu privire la modificarea sa, este 
amendamentul pe care îl aducem la art. 77 în sensul că potrivit ordonanţei 26, bunurile în 
cazul lichidării revin unităţii administrativ-teritoriale, respectiv municipiului Craiova 
pentru că sediul acesteia este  înfiinţat şi pe temeiul său s-a determinat patrimoniul. Deci 
este un amendament pe care îl vom aduce la  la litera d cu privire la modificarea actului 
constitutiv. 
 Dl. Vasile: 
 Ştiţi că noi opoziţia, am susţinut acest proiect aşl dvs. şi îl susţinem şi suntem 
pentru promovarea oraşului nostru, pentru capitală culturală europeană, dar am să fac o 
intervenţie strict la acest raport. Nu ştiu ndacă dvs. l-aţi văzut. Acest raport ne-a parvenit 
cu câteva minute înainte de şedinţă. Nu înţeleg de ce a venit atât de târziu pentru că, până 
la urmă, sunt câteva  pagini cu poze multe, nesemnat, neasumat. Îl pot considera evaziv 
ca să nu spun că a fost făcut pe genunchi. În consecinţă vă solicit un raport financiar 
detaliat de la această asociaţie pentru că aşa cum a spus şi colegul nostru, acesta nu este 
un raport financiar, adică cheltuieli cu colaboratorii – 4 miliarde, cheltuieli cu terţi – 4 
miliarde. Văd că dvs, ştiţi că sunt contracte de consultanţă, noi nu ştim. Nu e normal să 
ne explicaţi dvs. cum s-au cheltuit banii, trebuie să ne explice ei. 
 D-na Primar: 
 Unii dintre noi chiar se implică serios în chestiunea asta. Acest raport nu a putut să 
fie aprobat în adunarea generală tocmai pentru că primăria Craiova până acum nu a 
mandatat un reprezentant. Eu vă răspund exact ceea ce este adevărat. Dvs. Vreţi să duceţi 
discuţia într-o cu totul şi cu totul altă pantă. Dacă aveţi vreo problemă şi vreţi să cereţi un 
raport financiar, nu trebuie să cereţi primarului Craiovei că nu are legătură.  Faceţi adresă 
scrisă şi cereţi-l preşedintelui asociaţiei. Eu m-am implicat de asta sunt mult mai 
informată. Chiar ne interesează să câştigăm acest titlu. Vă asigur că cheltuim foarte 
puţini bani în raport cu ceea ce cheltuiesc celelalte organizaţii. Aş vrea şi eu să văd de 
exemplu, un raport de activitate al Cluj-ului. M-ar ajuta foarte mult, să ştiţi, pentru că aş 
şti mai departe în ceea ce trebuie să investim banii pentru că le ştiu strategia. Luaţi presa 
şi consultaţi, vedeţi ce s-a întâmplat şi la Timişoara, s-a ţinut cu uşile închise acest raport 
de activitate. Dacă vreţi să aflaţi, luaţi legătura cu preşedintele asociaţiei şi întrebaţi-l, dar 
sunt chestiuni pe care nu putem să le facem deocamdată publice  pentru că ţin de 
strategia noastră. O vom prezenta în anul 2015 atunci când toate municipalităţile îşi vor 
prezenta strategia public. Nu trebuie să aşteptaţi, puteţi să vă adresaţi direct preşedintelui 
asociaţiei.  Nu votaţi, nu este niciun fel de problemă, nu ne supărăm să ştiţi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu amendamentul făcut la punctul 
d. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 

– dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 
14.08.2014, următoarea ordine de zi: 
a. prezentarea raportului de activitate pentru anul 2013 şi a bugetului pentru anul 

2014; 
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b. modificarea statutului Asociaţiei cu amendamentul pentru art.77 care va avea 
următorul conţinut: 

       „Art.77.Bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către Municipiul 
Craiova.”  

c. aprobarea organigramei Asociaţiei; 
d. alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Asociaţiei pentru perioada august 

2014 - august 2015; 
e. alte probleme. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie 
Ziar, Purtător de Cuvânt, dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu şi Asociaţia „Craiova – 
Capitală Culturală Europeană 2021” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă (Cherciu, Vasile) şi 1 abţinere (Dindirică).  

 
 

104. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Cilibiu: 
 În primul rând vreau să felicit administraţia pentru introducerea străzii Coşuna pe 
lista de priorităţi şi aş ruga colegii de la departamentul de relaţii al consiliului local ca 
atunci când mai sunt proiecte peste ordinea de zi, rog insistent să ni se pună şi nouă la 
comisie pe masă pentru că poate studiem ordinea de zi de 100 de puncte şi până la 
comisie mai apar puncte peste ordinea de zi ca să ştim de ele în momentul în care le 
avem la comisie.  Oricum încă o dată felicitări şi mă bucur că s-a luat în considerare. 
 D-na Primar: 
 Am băgat-o pe ordinea de zi pentru că atunci s-a terminat proiectarea şi am spus să 
nu mai aşteptăm o lună pentru a o introduce pe ordinea de zi şi o băgăm peste ordinea de 
zi dacă tot avem gata proiectarea. Hotărâţi-vă ori e bine ori e rău. 
 Dl. Cilibiu: 
 Este bine şi vă rugam s-o avem şi noi la mapă la comisie. 
 Digul de la Jiu este  distrus şi există riscul de a inunda casele. Ştiu că este 
responsabilitatea Administraţiei Apelor. Ştiu că nu este în atribuţia primăriei de a se 
ocupa de diguri dar să existe o comunicare şi eu spun public că oamenii au venit cu 
aceste probleme şi sunt speriaţi de posibilităţile şi de riscurile la care este expusă zona 
din Mofleni. 
 D-na Primar: 
 Vreau să vă aduc aminte că aici sunteţi într-o şedinţă a consiliului local şi eu sunt 
primarul Craiovei. Directorul de la Direcţia Apelor Jiu este altcineva. 
 Dl. Cilibiu: 
 Poate dvs., cu cunoştinţele dvs. Şi flerul dvs. ne ajutaţi. Avem echipă în liga I, nu 
mă interesează cum se numeşte, este bine că suflarea fotbalistică craioveană are echipă.- 
Sunt cetăţeni care nu pot să vină la meci şi doresc  să vizioneze meciurile Craiovei şi 
spun că nu pot să le vadă pentru că postul Look TV nu se află pe reţeaua RCS-RDS. Eu 
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vă spun problemele cetăţenilor de zi cu zi, dvs. puteţi să luaţi act de ele. Asta avea 
legătură cu clubul nostru care oamenii vor să vadă şi meciurile, nu pot merge toţi pe 
stadion şi clubul cred că vi l-aţi asumat ca proiect şi vă felicit pentru asta. 
 Dl. Badea: 
 Eu am să fiu foarte scurt pe acest subiect pentru că nu-mi face plăcere şi cred că 
nici dvs., multora dintre consilieri nu vă face plăcere. D-na primar, vă rog mult încercaţi 
să vorbiţi cu cei de la Salubritate să instaleze câteva pubele din acestea ecologice în 
zonele centrale ale Craiovei. Iar pentru viitor, vă rog mult implicaţi-vă să încercăm să  
construim câteva toalete publice pentru că este păcat ca un oraş cu 300 mii locuitori, cu 
oameni care să sperăm că vor veni în Craiova, pentru că ne batem pentru capitală 
culturală europeană, pentru care eu, să zicem, ca obiectiv îl susţin necondiţionat, vă rog 
mult, încercaţi să rezolvăm această problemă, că suntem de râsul lumii. În zona centrală 
avem foarte puţine toalete. 
 D-na Gheorghiţă: 
 O să fiu foarte scurtă. Este vorba despre o problemă de estetică şi nu numai a 
Craiovei. Felicit aprobarea regulamentului pentru amplasarea chioşcurilor, arată superb, 
mai ales acum că majoritatea comercianţilor se conformează, în schimb în unele zone 
imaginea lor este perturbată de mese improvizate, pentru că pe nişte lăzi pe domeniul 
public se vinde marfă în condiţii total neigienice, se vinde brânză, se vinde lapte, ţuică, 
conserve, vă pot spune că mai au să aducă animăluţe de casă, pisici şi câini să vândă 
acolo, zona respectivă fiind  împânzită nu numai de comercianţi pentru că este un lanţ   
acolo de 10 -15 persoane în zona Pelendava, vorbesc de str. Constantin Angelescu. 
Dânşii ocupă abuziv domeniul public, nu plătesc nimic, fac o mizerie extraordinară 
acolo, nu au condiţii de toaletă, nu au pubele, de la Salubritate nu au contract cu 
salubritatea, în momentul când strâng şi pleagă, seara este un dezastru. Este o mizerie 
crasă acolo. V-aş ruga să luaţi act  şi să acţionăm în consecinţă. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cherciu: 
 Încep prin a susţine şi eu ce a propus colegul Badea, atât că vreau să-i spun că am 
avut şi eu o astfel de iniţiativă în mandatul trecut de unde m-am ales chiar cu numele de 
consilierul wc-urilor din partea d-lui Solomon. Dânsul sper să nu păţească aşa ceva, ci, 
din contră, să se rezolve problema. 
 Legat de punctele pe care vreau eu să vi le supun atenţiei. Încep cu primul dintre 
ele, şi aici chiar recunosc, îmi fac mea culpa că voi încerca să fac un fel de trafic de 
influenţă pe lângă d-na primar şi anume este vorba de demersurile  unui cetăţean, care 
reprezintă de fapt un întreg cartier, este vorba de dl. Velişcu care domiciliază în cart. 
Veteranilor şi recunosc  că dânsul devenise coşmarul mandatului meu trecut  care insista 
pentru rezolvarea problemelor legate de introducerea iluminatului în acest cartier şi cu o 
tenacitate de toată admiraţia a depus  toate demersurile necesare pentru a se rezolva 
această problemă.  Nu s-a reuşit în 4 ani de zile. Cu bunăvoinţa d-nei primar sper ca 
acum să găsim calea prin care să se rezolve. Eu, pentru că se pare că există o controversă 
legislativă de genul dacă CEZ are obligaţia să introducă iluminatul în cartierul respectiv 
sau nu. Înţeleg că dânşii spun că se poate face doar dacă  şi consiliul, primăria, avem o 
contribuţie financiară. Eu mă raportez cumva la discuţia pe care am purtat-o cu ocazia 
cartierului chinezesc în care dvs. aţi afirmat că este obligaţia furnizorului de utilităţi pe 
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propria cheltuială să facă  acea investiţie, ori dacă este valabil atunci, cu atât mai mult 
celor de la CEZ să li se clarifice odată  această obligaţie. Dacă totuşi sunt în continuare 
discuţii legate de  cota de participare, eu zic să prevedem fondurile în bugetul de anul 
viitor şi să rezolvăm odată problema acestui cartier năpăstuit. Vă rog în mod special, 
faceţi tot ce ţine de dvs. să se găsească orice soluţie dar care să aibă ca rezultat 
introducerea iluminatului în acest cartier, sunt străzile Antiaeriană, Aviatorilor, 
Infanteriei, Cavaleriei şi Artileriei.   
 A doua propunere pe care vreau să o fac şi care să ajungă la cunoştinţa RAT. Un 
lucru pe care eu l-am sesizat cu ocazia ultimei hotărâri în care am aprobat tarifele de 
transport şi ulterior mi-a fost adus la cunoştinţă, anume că s-a înfiinţat un abonament pe  
toate liniile în valoare de 60 de lei, în schimb a dispărut abonamentul pe o linie care avea 
preţul de 50 lei. Pentru că sunt totuşi foarte mulţi cetăţeni care nu au nevoie să se 
deplaseze pe toate liniile ci folosesc una singură, a existat această nemulţumire în sensul 
că din punctul lor de vedere abonamentele practic s-au scumpit. Am această rugăminte ca 
vechiul abonament pe o singură linie să fie reintrodus.  
 A treia propunere care mi-a fost semnalată tot de un cetăţean, este vorba chiar de 
un preşedinte de asociaţie. Cvartalul de lângă Patria, blocurile care  formează acel careu, 
blocul M14 şi altele, există un plop undeva în curtea interioară lângă centrul de 
transformare al tramvaiului care reprezintă un pericol, se pare. La orice furtună există 
riscul să se prăbuşească, să afecteze şi maşinile şi trecători, încât solicitarea acestui 
preşedinte este să se ia decizia de a tăia acest prop. Nu localizez foarte exact unde se află. 
 Ultima intervenţie este oarecum în legătură cu o sesizare care nouă ne-a fost 
prezentată în comisia juridică. Este un demers al unui preşedinte de sindicat de la 
Compania de Apă. Din punctul meu de vedere aş fi dorit doar o clarificare anume pe 
fondul acelei reclamaţii  se spune că a fost numită într-o funcţie de conducere o persoană 
care are antecedente penale. Surpriza mea a fost că această sesizare s-a mai făcut la un 
moment dat. La momentul respectiv ni s-a dat răspunsul că este nefondată pentru că 
respectivul nu era numit dar înseamnă că preşedintele a avut o premoniţie pentru că de 
această dată numirea s-a petrecut. În comisie, noi când am încercat să dezbatem a existat 
tendinţa unei colege de comisii să înceapă să expună faptele pe care respectivul le-a 
comis. Am spus că nu ne putem substitui noi unei comisii de judecată să văd dacă a fost 
în legitimă apărare sau nu. Am pus o întrebare foarte simplă la care, din păcate nu mi s-a 
răspuns şi nu înţeleg de ce nu se poate spune cu alb sau negru dacă respectivul a fost 
condamnat penal definitiv sau nu. Eu doresc doar această informaţie să ştiu dacă este 
întemeiată reclamaţia sau nu este, fără alte consecinţe. Că a fost reabilitat, că a trecut 
timpul, asta este mai puţin important. Însă aş vrea să ştiu dacă a avut sau nu această 
condamnare penală şi mi se pare normal să am această informaţie pentru că vă spun, şi în 
mediul privat, la urma urmelor, când numeşti pe cineva într-o funcţie de conducere, 
evident, trecutul d-lui respectiv are relevanţă. De asta vin cumva în sprijinul acelei 
sesizări  înaintată prin a se include în răspunsul  care se va da şi care înţeleg că a fost o 
primă variantă formulat, dacă a fost sau n-a fost condamnat definitiv. 
 Dl. Pană: 
 Aş vrea să revin şi eu la un punct care s-a discutat este vorba de rectificare şi aş 
vrea să spun că cred că ştiu foarte bine ceea ce s-a întâmplat din perioada 2005 şi până în 
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prezent în sensul că în anumiţi ani  pe anumite tronsoane de timp au fost hotărâri ale 
guvernului care prevedeau clar ce înseamnă extinderea de reţele. N-o să fac această 
istorie, o ştiu foarte bine şi nu vreau să vă plictisesc cu această treabă dar ceea ce vreau 
să spun acum este că trebuie armonizată legislaţia şi reglementările care nu sunt 
concludente şi pe undeva nu spun acelaşi lucru. Este vorba de Legea 123/2012, este 
vorba de Ordinul ANRE 75 instituţia de reglementare în domeniul electric şi care sunt în 
contradicţiecu ordinul nr. 1954/2005 al Ministerului de finanţe. De aceea spun că trebuie 
totuşi reglementate ,altă dată şi guvernul acea dreptate, făcea un plan de extindere anual 
de reţele. Am plecat de la problema ridicată de acel cetăţean cu extinderea de reţele. 
Dacă vi se pare că problema cetăţeanului privind extinderea de reţele în municipiul 
Craiova, nu este problema noastră. Eu nu vreau să vă contrazic că nu este cazul. Sunteţi o 
doamnă şi  nu este cazul dar mă abţin câteodată să spun că anumite probleme nu le 
stăpânim. Dacă s-a înţeles este foarte bine.  
 Următorul punct este al oamenilor de afaceri. Pentru a intra o maşină de tonaj greu 
în municipiul Craiova trebuie o aprobare care se taxează şi se fac cereri la primăria 
Craiova. Există şi o altă modalitate de a da vignetă la intrarea în Craiova pentru că poate 
unii vin accidental o dată şi să nu stea 7 zile până obţin asemenea aprobări. Aceasta este 
problema punctuală.  
 Încă o problemă pe care am mai ridicat-o şi alte dăţi dar nici până acum nu am 
primit răspunsul este referitor la documentaţia şi calculul apei pluviale. Sunt probleme 
ale cetăţenilor Craiovei care de fiecare dată la audienţe ne bombardează şi probabil au 
dreptate. Modul în care se face calculul apei pluviale. Sunt cetăţeni  care plătesc bani 
mulţi fără să ştie de ce pe această apă pluvială. 
 D-na Primar: 
 Dl. Badea – spuneţi de nişte pubele ecologice care ar trebui să fie în centrul 
oraşului. Dacă vă referiţi la acelea mari pentru sticlă, hârtie, eu personal care ţin la 
estetica oraşului, daţi-mi voie  să nu le pun în centrul oraşului. Ceea ce am făcut noi a 
fost ca la licitaţia organizată de Consiliul Judeţean pentru masterplanul de deşeuri să ne 
asigurăm că pentru ceea ce priveşte municipiul Craiova, vor fi încastrate în pământ, care 
nu vor deranja nici vizual, vor şi exista, în orice caz la ora actuală sunt coşuri de gunoi  
cam peste tot în municipiul Craiova. Avem sesizări zilnice de la asociaţii, de fiecare dată 
le-am transmis RAADPFL  care a montat imediat coşul de gunoi pentru că avem coşuri, 
deci nu ne plângem că nu ar exista. 
 În ceea ce priveşte toaletele publice eu am avut o idee. La ora actuală sunt în zona 
centrală  toaletele chiar din faţa municipalităţii pe care le-am inspectat şi eu luna trecută. 
Nu arată cum aş vrea, dar din păcate acolo este un privat. Serviciul, ştiţi foarte bine, a 
fost externalizat, nu de mine, de alţii, nu mai contează acum.  Când organizăm 
evenimente sunt acele toalete ecologice  pe care le aduc cei de la salubritate, care mie nu-
mi plac, care miros, care sunt de plastic, care se spală foarte greu.  Există toalete cum a 
pus şi Slatina şi Bucureştiul, care sunt foarte frumoase, din acelea cum vom avea în parc 
însă acolo luăm pe fonduri europene şi care se spală singure. În Bucureşti s-a scos taxa, 
se punea un bănuţ ca să se poată  folosi. S-a scos până la urmă din cauza vandalizării 
acestor toalete de tot felul de cetăţeni certaţi cu legea ca să ia bănuţii de acolo. M-am 
gândit şi eu la ele însă suma este foarte mare.  30 mii euro una. E adevărat, schimbă faţa 
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oraşului. Nu am avut curajul ca să îmi asum eu această investiţie. Dacă dvs. Ca şi 
consilieri, o veţi susţine,  n-am niciun fel de problemă, aşa ar trebui să arate un oraş 
civilizat. Ca să construim toalete sub pământ, investiţia este la fel de mare ca să le avem 
ca aici în centru şi nu trebuie să vă reamintesc că nu prea mai avem spaţii ale noastre în 
domeniul public ca să le permitem să le punem pe undeva, dar este o idee pe care  încă o 
analizăm. Dacă sunteţi de acord şi dvs., consilierii... 
 Dl. Badea: 
 Este o necesitate. Vă rog să mă credeţi. Dacă aveţi timp, putem trece aşa prin 
centru să vedeţi că este chiar preocupant ceea ce se întâmplă. Chiar este jenant. Sunt 
folosite toate locurile din spatele blocurilor. Am putea să facem această investiţie.  Nu vă 
asumaţi dvs. această responsabilitate a investiţiei, ne-o pasaţi nouă şi meu cred că mulţi 
dintre consilieri vor fi de acord pentru construirea cel puţin în zona centrală a 3-4 locaţii, 
şi în zona pieţelor. Este jenant.   Dvs. anchiesaţi la ceea ce eu ridic ca şi problemă.   
 D-na Primar: 
 Analizăm în continuare această situaţie. 
 D-na Gheorghiţă – eu anul acesta nu am dat acord pe domeniul public la nimeni. 
Să ştiţi că nu sunt foarte populară între comercianţi. Tocmai ca să nu mai vedem 
maldărele de lubeniţe şi brânza pe trotuar, doar să permiteţi accesul doar în pieţe. Dacă 
vin unii de la Dăbuleni astăzi vând direct din maşini. Sunt mulţi care folosesc domeniul 
public fără să aibă niciun fel de acord pentru asta. Rog Poliţia Locală, dl. Mateescu este 
în sală, să se sesizeze să facă nişte controale pentru că nu au ce să caute şi să vândă în 
condiţii insalubre. 
 Dl. Cherciu – cu CEZ o să am o discuţie. Într-adevăr am putea să facem şi noi 
investiţii de extindere de reţele, dar aşa cum foarte bine ştiţi licitaţia nu este încheiată şi 
oricum este obligaţia celui care furnizează energia, dar voi avea o discuţie. 
 La RAT o să vă răspundă colegul Radu Preda. 
 Plopul de la Patria cred că a auzit dl. director de la RAADPFL  şi o să facă o 
verificare. 
 În ceea ce priveşte cealaltă problemă vreau să vă spun că Ordonanţa 9 în vigoare 
spune că funcţiile de conducere sunt stabilite de firmele de recrutare care îşi asumă 
totalmente recrutarea respectivă. Dacă ar fi existat o problemă legală, sunt absolut 
convinsă că firma de recrutare ar fi descoperit această problemă.  
 Dl. Pană – la una din probleme am răspuns, era cu CEZ 
 Dl. Pană: 
 Ce aţi spus dvs. este vorba de iluminatul public şi este o problemă, iar extinderea 
de reţele este vorba de alimentarea altor consumatori este cu totul altceva, pentru că 
extinderea de reţele înseamnă case noi, cartiere noi, nu numai iluminatul. Craiova se 
extinde. 
 D-na Primar: 
 Exact despre asta vrobeam. Cealaltă problemă cu maşinile trebuie să o transmitem 
d-lui Genoiu să vă dea un răspuns scris pentru că nu este în atribuţiile mele, dar în 
principiu nu suntem de acord cu intrarea tirurilor, camioanelor. Aţi văzut de câte ori ne-
au stricat pasajul subteran.  
 Dl. Pană: 
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 Vă dau un caz concret. Este vorba de a veni până la baza de aprovizionare. Pentru 
asta un cărăuş care vine cu marfa, trebuie să facă cereri pentru a intra până la baza de 
aprovizionare. Este vorba de fostul BJATM. 
 D-na Primar: 
 Nu este în atribuţiile mele, îl rog pe dl. Genoiu să vă răspundă în scris la această 
interpelare. 
 Impozitele se calculează conform legii. Dacă sunt greşeli cetăţenii se adresează 
Direcţiei de taxe şi impozite.  
 
                                                                                            
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 31.07.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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