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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.11.2014 

 
 
 
        Dl. director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23 consilieri: 3 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Daşoveanu, dl. 
sas, d-ra Predescu) şi 1 consilier absent (dl. Dindirică). 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 30.10.2014 când au fost adoptate 51 hotărâri şi 
şedinţa extraordinară din 12.11.2014 când au fost adoptate  9 hotărâri,  toate temeinice şi 
legale.  Supun aprobării dvs. procesele-verbale ale celor două şedinţe şi controlul de 
legalitate exercitat de prefect. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui consilier  Vasile Marian  pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
       Dl.   Preşedinte: 
    Sunt foarte onorat să prezidez prima şedinţă a consiliului local într-o Românie a 
lucrului bine făcut.  
      Prin dispoziţia nr. 8873/21.11.2014 în temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea 
nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se 
convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 
27.11.2014, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 
     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

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

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

3. 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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2014. 

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

9. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, din data de 12.12.2014. 

10. 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 decembrie 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
colaborare între municipiul Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie 
de risc. 

12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova. 

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

15. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unui sprijin financiar pentru premierea elevilor sportivi craioveni, în cadrul 
evenimentului „ Gala Sportului Doljean”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Rovinari, bl.d, sc.6, 
ap.19. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două 
locuinţe situate în municipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, bl.7, 
camera17 şi camera 22. 

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

19. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova 
nr.6379/23.10.2014 prin care s-a dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei 
Civile nr.1912/28.05.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare la anularea 
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Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.451/2010 privind rezilierea 
contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. SERPET S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea realizării 
unor lucrări publice. 

21. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. PINK PARK S.R.L., în vederea organizării 
„Orăşelului Copiilor”, în perioada 01.12.2014-15.01.2015 şi susţinerii 
evenimentului „Concert extraordinar de Revelion 2015”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de 
sarcini şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
35703/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mihală 
Liliana, medic titular al S.C.MIHA HOLDING S.R.L. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 
287/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.BARIS 
S.A.  

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

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.205/2014 referitoare la aprobarea contractului de concesiune având ca 
obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Caracal, nr.132, în vederea realizării obiectivului „construire de locuinţe 
colective cu regim mare de înălţime destinate cumpărării”. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare a terenurilor 
situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării şi revizuirii planurilor de acţiune 
privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei colectivului de coordonare şi 
supervizare pentru contractul de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj şi a 
activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, precum 
şi a Comisiei de evaluare a ofertelor. 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăşurarea 
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova şi 
desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit referitor la 
obiectivul de investiţii ”Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională şi volumetrică, în vederea construirii unui hipermarket, cu 
regim de înălţime parter înalt, situat în municipiul Craiova, zona str.Dr. Nicolae 
Ionescu Siseşti, nr.23-23. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la zona 
str.G-ral Gheorghe Magheru – str.Vîntului – str.Rovinari generat de modificare 
indici urbanistici privind realizare mansardă prin compartimentare pod şi 
schimbare de destinaţie a unui imobil, cu regim de înălţime P+1, din spaţii 
comerciale şi locuinţă, în pensiune, în municipiul Craiova, str.G-ral Gheorghe 
Magheru, nr.14 B. 

36. Întrebări şi interpelări. 
 
 
Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova; 

 
 
 Punctele 2, 3, 4, 27 şi 35 au fost retrase.  Supun la vot ordinea de zi în bloc, fără 
punctele care au fost retrase. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
 
 
     În urma supunerii la vot,  ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 
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6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a 
susţine şi a vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, din data de 12.12.2014. 

7. 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 decembrie 2014. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
colaborare între municipiul Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie 
de risc. 

9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova. 

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

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
unui sprijin financiar pentru premierea elevilor sportivi craioveni, în cadrul 
evenimentului „ Gala Sportului Doljean”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Rovinari, bl.d, sc.6, 
ap.19. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două 
locuinţe situate în municipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, bl.7, 
camera17 şi camera 22. 

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

16. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova 
nr.6379/23.10.2014 prin care s-a dispus respingerea recursului împotriva Sentinţei 
Civile nr.1912/28.05.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare la anularea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.451/2010 privind rezilierea 
contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. SERPET S.R.L. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea realizării 
unor lucrări publice. 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova şi S.C. PINK PARK S.R.L., în vederea organizării 
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„Orăşelului Copiilor”, în perioada 01.12.2014-15.01.2015 şi susţinerii 
evenimentului „Concert extraordinar de Revelion 2015”. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de 
sarcini şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 Mai. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
35703/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mihală 
Liliana, medic titular al S.C.MIHA HOLDING S.R.L. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 
287/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.BARIS 
S.A.  

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

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are ca obiect terenurile 
situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare a terenurilor 
situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării şi revizuirii planurilor de acţiune 
privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei colectivului de coordonare şi 
supervizare pentru contractul de delegare a gestiunii  serviciului de ecarisaj şi a 
activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, precum 
şi a Comisiei de evaluare a ofertelor. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la desfăşurarea 
activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova şi 
desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit referitor la 
obiectivul de investiţii ”Extindere sisteme alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv 
branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională şi volumetrică, în vederea construirii unui hipermarket, cu 
regim de înălţime parter înalt, situat în municipiul Craiova, zona str.Dr. Nicolae 
Ionescu Siseşti, nr.23-23 

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova; 

32. Întrebări şi interpelări. 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2014. 
 Nu au fost înscrieri  la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2014, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 692.531,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 709.535,00 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 unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

 Nu au fost înscrieri  la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2014, conform anexelor nr.1-6 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municpiului Craiova nr.15/2014. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Poliţia Locală 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 Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 



Ramona-sapl 6/-     ord. 27.11.2014                                                         8                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

- total venituri – 10.860,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
- total cheltuieli – 10.860,00 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 Hotătârea Consiliului  

Local al Muncipiului Craiova nr.12/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice 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 Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014, după cum urmează: 
Total venituri – 6.641,00 mii lei (6.484,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 

157,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
Total cheltuieli – 6.641,00 mii lei (6.484,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de funcţionare 

şi 157,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             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.14/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

 Nu au fost înscrieri  la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2014, după cum urmează: 
 total venituri – 850.269,00 mii lei; 
 total cheltuieli - 868.114,00 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. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de 
a susţine şi a vota ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, din data de 12.12.2014. 

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

Vasilescu, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia, din data de 12.12.2014, următoarele: 

• actualizarea Regulamentului Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare 
asigurate de S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

• majorarea cotizaţiei municipiului Craiova de la suma 0,35 lei/an/locuitor, la 0,70 
lei/an/locuitor, începând cu data de 01.01.2015. 

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

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

7. 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 
decembrie 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 decembrie 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; 
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-   să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, eliberat de Comisia 
Pentru Protecţia Copilului sau de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului 
de colaborare între municipiul Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de 
intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 
aflaţi în situaţie de risc. 

 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 Protocolului de colaborare încheiat 

între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia 
Generală de Asistenţă şi Protecţie a Copilului Dolj, pentru o perioadă de 2 ani. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a protocolului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a 
Copilului Dolj 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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9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate 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 reorganizarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular acreditate din municipiul Craiova, începând cu data de 
01.09.2014, conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe aceeaşi dată, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.126/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj 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 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova. 

 Dl. director Mischianu: 
 În primul rând, se modifică prin completare temeiul legal cu Ordinul nr. 
4619/2014 al Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. Rămăseseră trei locuri vacante la 
Şcoala Ion Creangă, şcoala Lascăr Catargiu şi şcoala Nicolae Romanescu.  Înţeleg că dl. 
Pană şi-a manifestat până la urmă dorinţa de a fi numit în aceste consilii de administraţie. 
 Dl. Cotescu: 
 Aş vrea să aduc la cunoştinţa colegilor mei  câteva completări din acest ordin 
4619, ordin care, de fapt, a pus pe ordinea de zi astăzi acest punct foarte important pentru 
unităţile de învăţământ din  Craiova. Vreau să scot în evidenţă importanţa prezenţei 
noastre, a colegilor mei în aceste consilii de administraţie, pentru că, după cum ştim 
Legea 1/2011, legea educaţiei naţionale, menţionează faptul că unităţile de învăţământ 
aparţin consiliului local, practic noi le administrăm, şi, ca atare, trebuie să fim prezenţi în 
cadrul acestor consilii de administraţie, acolo unde nu de puţine ori se discută bugetele 
anuale, se discută patrimoniul unităţii de învăţământ, subiecte foarte importante, practic 
noi gestionăm tot ceea ce se întâmplă  cu terenurile şi clădirile unităţilor de învăţământ.  
Pe de altă parte există o prevedere clară în acest ordin, ceea ce nu a existat până acum, 
convocarea colegilor consilieri în cadrul acestor consilii de administraţie şi vreau să vă 
spun că puteţi fi convocaţi ori prin poştă, ori prin fax, ori prin mail, ori prin semnătură 
directă la unitatea de învăţământ, deci în prima întâlnire cu directorii unităţilor de 
învăţământ stabiliţi de comun acord aceste 4 modalităţi prin care puteţi fi convocaţi cu 72 
ore înainte de a se ţine şedinţa consiliului de administraţie, şedinţă ordinară şi în situaţii 
extraordinare cu 24 de ore înainte. Cu alte cuvinte le-am transmis şi colegilor mei 
directori obligativitatea convocării scrise a dvs., prevedere care nu exista până acum, dar 
şi obligativitatea noastră de a participa în cadrul acestor consilii de administraţie. Pe de 
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altă parte şi închei aici, aş ruga departamentul juridic să analizeze un lucru foarte 
important, faptul că dacă până acum există o hotărâre de consiliu local prin care 
închirierea spaţiilor de învăţământ din unităţile noastre, 50% din sumă revenea 
consiliului local şi 50% rămânea la unităţile de învăţământ, iată că în acest ordin există o 
prevedere în care sumele obţinute dintre altele şi din închirieri de spaţii  rămân în 
totalitate unităţii de învăţământ. Deci departamentul juridic să coreleze hotărârea noastră 
de consiliu local cu această prevedere a acestui ordin prin care, încă o dată spun, întreaga 
sumă obţinută prin închirierea de spaţii, rămâne la unitatea de învăţământ. 
 Dl. Pană: 
 De foarte multe ori eu am ridicat problema modului în care consilierii locali 
participă, şi mă refeream la mine în primul rând, la aceste consilii de administraţie,  
pentru că la începutul mandatului nostru am făcut o listă şi nu s-a respectat nimic din 
acea listă. Acum eu critic modul defectuos în care s-a făcut sau s-a refăcut această listă, 
este foarte bine şi sunt de acord cu importanţa consiliului de administraţie, foarte bine a 
explicat aici dl. consilier, tocmai de aceea este bine ca să fie şi voinţa noastră. Am vorbit 
cu câţiva colegi şi fiecare s-au trezit puşi acolo doar de dragul de a fi puşi. Nu mi se pare 
corect acest mod de repartizare, iar eu nu refuz nimic, chiar am fost, de exemplu, la 
grădiniţa „Căsuţa cu poveşti” unde  am avut o colaborare extraordinară, dar vreau să mă 
duc acolo unde am şi eu ceva de spus. Am fost la Şcoala nr. 2 absolvent, am fost la Fraţii 
Buzeşti absolvent  şi aş fi vrut să fac parte din asemenea consilii de administraţie. Cred 
că se pot face aceste rotiri. Chiar am vorbit cu colegul Dan Cherciu şi a zis că nici el nu 
ştie unde este şi că nu i s-a spus nimic. Aş vrea să refacem această chestiune şi cred că se 
poate reface după această şedinţă. Vă rog foarte mult. Mulţumesc. 
 Dl. Albăstroiu: 
 Tot referitor la aceste consilii de administraţie din instituţiile de învăţământ, modul 
de convocare nu este corect pentru că facem parte din 7 consilii de administraţie, eu de 
exemplu fac parte din 7 consilii de administraţie şi îţi dă mail-ul sau  sms-ul ca pe data de 
trebuie să te prezinte la consiliul de administraţie.Cel mai corect ar fi, cum era şi până 
acum ca managerii să ia legătura telefonic cu consilierul să vadă dacă nu cumva mai are 
şi alte consilii de administraţie în aceeaşi zi pentru că ştiţi că legea prevede ca în aceeaşi 
zi să se ţină toate. Nu mi se pare corect, tot mai corect ar fi prin telefon să se vorbească 
cu consilierii să se ia legătura.  
 Dl. Preşedinte: 
 Dl. Albăstroiu, vreau să vă informez că eu am fost convocat astăzi pentru şedinţa 
de ieri.  
 Dl. Cherciu: 
 Vreau să profit de prezenţa d-lui inspector general adjunct şi cumva în completarea 
colegului Albăstroiu legat de aceste convocări. Este foarte important să se respecte 
termenul de 72 ore şi mai mult decât atât aş avea rugămintea ca aceste consilii să 
programeze ora de desfăşurare undeva spre terminarea programului pentru că suntem 
mulţi consilieri care avem un program de opt ore. Eu am fost nevoit să-mi dau demisia 
dintr-un astfel de consiliu pentru că d-na director de la Craol nu a acceptat niciodată 
decât orele care le erau dânşilor convenabile 10 – 11 şi în ciuda tuturor rugăminţilor mele 
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nu a dat curs. Dacă cei din şcoli chiar doresc să fim prezenţi trebuie să ţină cont că avem 
şi serviciu şi atunci orele trebuie să fie undeva după ora 15 programate. 
 Dl. Cotescu: 
 O scurtă completare şi pentru dl. Albăstroiu şi pentru dl. Cherciu. Aşa este, aveţi 
dreptate, dl. Albăstroiu. Legiuitorul  a stabilit cele patru modalităţi şi vă spun şi de ce. 
Pentru că orice contestaţie în instanţă va pleca de la modalitatea de convocare a 
consiliului de administraţie şi în situaţia în care nu se respectă ordinul despre care vorbim 
procedura nu este îndeplinită. Indiferent dacă vă stabiliţi dvs. o comunicare pe telefon, va 
trebui totuşi să mergeţi să luaţi prin semnătură act de acest lucru. O să transmit colegilor, 
ceea ce am şi făcut şi insist, ei vor colabora, unităţile de învăţământ vor colabora între ele 
în aşa fel încât să nu se suprapună aceste şedinţe. Problema majoră va fi că există etape şi 
nu puţine, în sistemul de învăţământ când consiliile de administraţie trebuie să se 
întâlnească practic într-o zi unică în toată ţara,  mai ales atunci când există probleme de 
mobilitate  când într-o singură zi vor trebui transferate pe transferări, transferări de active 
şi aşa mai departe. Orele de desfăşurare le voi transmite colegilor să fie cât mai după-
amiază posibil în aşa fel încât să se poată ajunge şi de dvs. acolo.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificarea temeiului legal. Cine este 
pentru? 
Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 

în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012. 

Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.427/2014. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova, a unui sprijin financiar pentru premierea elevilor sportivi craioveni, 
în cadrul evenimentului „ Gala Sportului Doljean”. 

 Dl. director Mischianu: 
 Proiectul a fost modificat şi îi dau citire: Art. 1 - „ Se aprobă acordarea de la 
bugetul local al municipiului Craiova, a unui sprijin financiar  în cuantum de 21.000 lei, 
pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul 2014, în 
cadrul evenimentului „Gala Sportului Doljean”, care va avea loc în luna decembrie 
2014”. Art. 2. -  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul Imagine, 
Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Cu această modificare v-aş ruga să fie supus la vot. 
 Dl. Cotescu: 
 De fiecare dată am luat cuvântul atunci când executivul, primarul municipiului 
Craiova a luat decizia de a aloca fonduri privind  primirea elevilor, sportivilor care ne fac 
cinste municipiului nostru. Am spus de fiecare dată, aceşti bani nu se văd astăzi, dar se 
vor vedea cu siguranţă mâine în societate, atunci când  oraşul nostru va avea de câştigat. 
Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu în forma modificată. Cine este 
pentru? 
Art.1.  Se aprobă acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unui sprijin 

financiar  în cuantum de 21.000 lei, pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu 
cele mai bune rezultate în anul 2014, în cadrul evenimentului „Gala Sportului 
Doljean”, care va avea loc în luna decembrie 2014.  

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe situată în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Rovinari, bl.d, 
sc.6, ap.19. 
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 Nu au fost înscrieri  la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunului imobil situat în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.Rovinari, bl.d, 
sc.6, ap.19, compus din 2 camere în suprafaţă de 21,46 mp. şi dependinţe în 
suprafaţă de 6,05 mp.  

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

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în cartier Eroilor, 
str.Rovinari, bl.d, sc.6, ap.19, către Grigorie Marian.  

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

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, 
nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova şi nr.136/2013 referitoare la constituirea 
fondului de locuinţe sociale unic, destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari. 

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
două locuinţe situate în municipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 
1989, bl.7, camera17 şi camera 22. 

 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 stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale pentru 2 imobile, situate în 

municipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, bl.7, camera17 şi 
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camera 22, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în proprietatea publică a municipiului Craiova şi administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a 
bunurilor imobile identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, către persoanele prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a locuinţelor situate în 
municipiul Craiova, cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, bl.7, camera 17 şi 
camera 22. 

Art.4.  Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre, vor 
fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile    
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
nr.522/2007 referitoare la inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 
al municipiului Craiova. 

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Economico-Financiară 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.  
 
 

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

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

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

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

16. Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia Curţii de Apel Craiova 
nr.6379/23.10.2014 prin care s-a dispus respingerea recursului împotriva 
Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014 pronunţată de Tribunalul Dolj referitoare 
la anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.451/2010 
privind rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L. 

 Dl. Pană: 
 Eu vreau să fac un comentariu. Vedeţi că după o hotărâre pe care am votat-o în 
2010, am ajuns în 2014 în situaţia în care această hotărâre este respinsă în instanţă după 
ce s-au parcurs toate etapele. Pe mine mă îngrijorează acest lucru pentru că atunci când 
se votează veridicitatea unei hotărâri a consiliului local, noi consilierii, trebuie să fim 
puşi la adăpost în sensul că să fim foarte bine informaţi să nu mai ajungem în asemenea 
situaţii  şi iată de ce, revin, trebuie să fim foarte foarte atenţi atunci când votăm că se 
poate ajunge în instanţă şi putem să fim cu toţii încunoştinţaţi de ceea ce se poate 
întâmpla asupra efectelor acestor hotărâri pe care noi le aprobăm. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.Se ia act de Decizia Curţii de Apel Craiova nr.6379/23.10.2014 prin care s-a dispus 

respingerea recursului împotriva Sentinţei Civile nr.1912/28.05.2014 pronunţată de 
Tribunalul Dolj referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.451/2010 privind rezilierea contractului de asociere nr.37/2006 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SERPET S.R.L. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. SERPET S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea 
realizării unor lucrări publice. 



Ramona-sapl 6/-     ord. 27.11.2014                                                         18                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 Dl. Badea: 
 Nu am avut la acest punct niciun fel de act în spatele proiectului. Sunteţi amabil, 
dl. Mischianu, să ne spuneţi şi nouă despre ce este vorba în acest proiect? Ce presupune 
această asociere? Este bine să ştim şi noi. 
 Dl. director Mischianu: 
 Autoritatea executivă a emis o autorizaţie de construire  3032/17.04.2014. Evidnet, 
ca în fiecare caz, se urmăreşte stadiul executării lucrărilor de construire şi modalitatea în 
care acestea se duc la îndeplinire. Cu ocazia asta s-a constatat că sunt ocupate părţi din 
carosabil, părţi din proprietatea publică a municipiului Craiova, se face accesul de pe 
lângă benzinăria Peco Jiu  de către societatea care execută hotelul Ramada. Pentru a 
preîntâmpina distrugerea carosabilului, accesul pietonal, accesul riveranilor la 
proprietate, am avut discuţii cu reprezentantul SC Jiul şi am stabilit că trebuie să existe o 
stare de normalitate şi legalitate astfel încât să nu împăiedicăm nici realizarea investiţiei, 
dar să nu împiedicăm nici proprietarii riverani. În această situaţie am ajuns la această 
asociere  când se permite folosinţa terenului pe o perioadă de 13 luni cu atât mai mult că 
vine o perioadă de iarnă şi intemperiile vor  crea dificultate în ceea ce priveşte 
organizarea de şantier, dar la sfârşitul perioadei contractuale se va reamenaja atât aleea 
carosabilă, se vor reamenaja parcările, spaţiul verde şi ambiental din zona respectivă, pe 
cheltuiala, evidnet, a SC Jiul. 
 Dl. Pană: 
 Şi eu am pus întrebarea, am primit aceste informaţii şi am mulţumit pentru acest 
subiect, nu am nimic de comentat, este un lucru bun. Pentru mine a fost surprinzător să 
aflu că în 2014   această societate a primit ca teren cca. 10.000 mp, adică 1 ha în centru 
municipiului Craiova  şi am rămas surprins de bunătatea pe care o au unii privind 
„proprietatea privată „ a municipiului Craiova. Vă mulţumesc. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi S.C. JIUL S.A., în vederea exploatării bunului imobil, teren aparţinând 
domeniului public de interes local, în suprafaţă de 542 mp., identificat în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. JIUL S.A. 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 asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi S.C. PINK PARK S.R.L., în vederea 
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organizării „Orăşelului Copiilor”, în perioada 01.12.2014-15.01.2015 şi 
susţinerii evenimentului „Concert extraordinar de Revelion 2015”. 

 Dl. Badea: 
 Încă din cadrul comisiei de învăţământ, cultură sport, am ridicat anumite discuţii 
pe acest proiect. În primul rând, consider că locația nu este cea mai potrivită pentru 
desfășurarea în condiții optime a unui astfel de eveniment. Având în vedere că în zonă au 
loc lucrări de amenajare a unei parcări, cred că nu este suficient loc pentru desfășurarea 
acestui eveniment. Totodată, în ultimii ani, din nefericire, acest eveniment „Orăşelul 
copiilor”  nu a fost organizat la nivelul pe care noi, toţi cei care trăim în acest oraş, şi 
avem copii, ni l-am fi dorit. De aceea consider că ar trebui ca executivul să aibă mai 
multă atenţie la modul cum selectează aceste firme care organizează aceste evenimente 
de la sfârşit de an, pentru că dacă anul trecut am ales o firmă care avea o cifră de afaceri 
minoră, anul acesta alegem o firmă care  a fost înființată în luna mai. Ne-am dori ca acest 
eveniment, Orăşelul copiilor, să fie cât mai aproape de ceea ce vedem toţi  prin țările 
vest-europene, spre care ne dorim și încercăm să ajungem. Vă rog mult pe cei din 
executiv, aveți grijă la modul cum se organizează acest Orășel al copiilor pentru că este 
păcat să nu ne ridicăm cât de cât la înălţimea așteptărilor copiilor noștri. Vă mulţumesc 
mult.  
 Dl. Cherciu: 
 Şi eu am un punct de vedere asemănător celui al d-lui Badea şi nu este prima oară 
când semnalez faptul că Primăria Craiova se asociază foarte ușor cu firme asupra cărora 
nu se face înainte o verificare de bonitate, de reputaţie. Chiar acum un an am avut o 
dispută în plenul şedinţei legată de asocierea cu o firmă de care pomenea şi dl. Badea, o 
firmă pe pierderi, ne asociam cu ea, a mai fost  Caravana lui Axinte, tot aşa o asociere în 
care eram mândri că numele primăriei apare alături de o firmă condusă de unul care, 
conform presei, este recunoscut drept ţepar, iar acum cu firma asta, Pink Floyd, am văzut 
că este înfiinţată practic la sfârşitul lunii mai în acest an. Eu cred că având în vedere 
importanţa acestor evenimente de sfârşit de an, ar fi necesar ca din timp să se organizeze 
o licitație, să se caute mult mai atent firme specializate în organizarea unor astfel de  
evenimente, pentru că, atrag atenţia, faptul că se spune de fiecare dată, se motivează că 
nu ne costă nimic este fals pentru că firmele respective care primesc practic, să zicem 
gratuit, în perioada sărbătorilor zonele cele mai centrale din oraş, realizează venituri, deci 
dânşii nu fac acte de caritate, deci copiii care vor merge în Orăşelul Copiilor să se dea în 
maşinuţe plătesc. La fel cei care organizează acele mese pe străzile Craiovei închiriază de 
la aceste firme. Este fals că primăria nu o costă nimic atâta vreme cât pune la dispoziţie 
un teren de pe urma căruia nu încasează niciun fel de redevenţă. În concluzie până nu voi 
vedea într-adevăr o preocupare susţinută şi profesionistă de identificare a acelor firme 
serioase cu care să ne asociem, voi fi de fiecare dată împotrivă. Vă mulţumesc. 
 Dl. Cotescu: 
 N-aş vrea să comentez practic propunerile colegilor mei, sunt pertinente, este 
punctul dumnealor de vedere vis a vis de locaţie, s-a pus problema şi cu ce să se prezinte 
respectivele firme în cadrul acestui orăşel al copiilor. Din câte am înţeles faptul că 
aexistat o licitaţie publică conform legii, nu pot să o comentez şi  nimeni nu o poate să o 
comenteze. S-au prezentat două societăți și a fost stabilită o singură societate care a oferit 
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preţul  cel mai bun din câte am înţeles, deci din acest punct de vedere aceasta a fost 
procedura. 
 Dl. Preşedinte: 
 Nu avem cunoştinţă. A fost organizată o licitaţie pentru Orăşelul Copiilor? 
 Dl. director Mischianu: 
 Nu. Este vorba de o asociere cu o societate fără licitaţie publică. 
 Dl. Cotescu: 
 Aşa este, aveţi dreptate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Pe acest punct am şi eu o scurtă intervenţie. Tot timpul am considerat că trebuie să 
ne aplecăm mult mai serios asupra acestor contracte de asociere, aşa cum spunea şi 
colegul meu, dl. Cherciu. Ne-am obişnuit să facem tot felul de asocieri cu firme înfiinţate 
de câteva luni de zile, cu  pierderi financiare. Trebuie să facem și noi lucrurile așa cum 
trebuie făcute: bine. Și nu așa cum s-a întâmplat cu asocierea cu Caravana lui Axinte, 
unde acolo am avut echipamente care ne amintesc de copilărie atât mie, cât și domnului 
consilier Ionel Pană. Atâta timp cât această societate  a fost înciinţată la Buzău acum 
câteva luni de zile, a trimis o adresă şi noi fără să evaluăm capacitatea tehnică, fără să 
evaluăm capacitatea financiară, fără să ştim ce tipuri de  echipamente de distracţie vor fi, 
pentru că, vă reamintesc, suntem în 2014. Copiii craiovenilor au fost pe la Disneyland, au 
ieşit în Europa,  s-au uitat pe internet. Cred că trebuie să le aducem echipamente de 
distracţii şi să le oferim un orăşel al copiilor adecvat pentru anul 2014. Eu vă spun de 
acum că voi vota împotriva acestei asocieri, deoarece nu ştim ce echipamente vor fi, nu 
ştim în ce constă acest concert de Crăciun, am întrebat şi la comisii ca să discute despre o 
asociere în care Primăria Craiova nu este implicată financiar, am întrebat şi nu am primit 
niciun răspund cine plăteşte energia electrică pentru toate aceste echipamente timp de o 
lună şi jumătate,  cine plăteşte gunoiul pe care aceşti agenţi economici îl fac, probabil că 
vor genera zeci sau sute de metri cubi de gunoi, adică avem prea puţine date ca să putem 
să votăm în cunoştinţă de cauză. Acestea fiind spuse, dacă nu mai sunt discuţii, voi 
supune la vot. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu S.C. PINK PARK S.R.L., în vederea organizării „Orăşelului 
Copiilor”, în perioada 01.12.2014-15.01.2015 şi susţinerii evenimentului 
„Concert extraordinar de Revelion 2015”. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi S.C. PINK 
PARK S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu) şi 1 abţinere (Pană).  
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului 
de sarcini şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de concesiune pentru 
scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării terenului aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 
Mai. 

 Dl. director Mischianu: 
 Vis a vis de discuţiile din comisiile de specialitate, s-a modificat prin completare 
studiul de oportunitate, cap. II pe motive de ordin economic, deci s-au făcut adăugiri, iar 
anexa 2 la caietul de sarcini, la regimul de înălţime  al investiţiei s-a corectat peste tot, 
avem parter plus un etaj. 
 Dl. Albăstroiu: 
 Salut scoaterea la licitaţie a acestui spaţiu unde funcţiona o piaţă până acum. Într-
adevăr cetăţenii din zonă au nevoie de această piaţă mi-aș dori ca în caietul de sarcini să 
fie cuprins acolo ca investitorul  cu care se va definitiva această investiţie să nu vină cu 
niște subînchirieri sau închirieri pentru locaţiile respective foarte mari ca preț, astfel încât 
cei care vor să închirieze să nu-și poată desfășura activitatea de comerț în  acea piață.  
 Dl. director Mischianu: 
 Chestiunea de contract  de clauză contractuală, va fi ulterior supusă aprobării dvs, 
deci atunci veţi avea posibilitatea să cenzuraţi întru totul contractul de concesiune. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vreau să motivez şi eu. Voi vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi 
pentru că, aşa cum ştiţi, şi atunci când s-a evaluat nu am considerat că s-a făcut o 
evaluare  extrem de corectă, s-a făcut o evaluare la nivelul unei grădini de pe str. Râului. 
Nu înţeleg nici astăzi de ce Primăria Craiova nu poate să aloce  150 mii sau 200 mii euro 
să facem această piaţă care să genereze profit având în vedere că deserveşte foarte multe 
cartiere din acea zonă. Aşa cum am găsit 200 mii euro să facem jocuri de lumini sub 
pasajul de la Union  cred că şi pentru cetăţenii nooştri care locuiesc nu numai în 1 Mai, în 
popoveni, în toate cartierele din acea zonă, am putea să găsim şi s-o modernizăm, să o 
dăm în exploatare la SC Pieţe şi Târguri, care am înţeles că nu a avut banii să o 
modernizeze, dar acum este preluată la noi prin hotărâre de consiliu local. Eu voi vota 
împotriva acestei concesionări. 
 Dl. Badea: 
 Aş avea o întrebare către cei din executiv, în speţă d-na arhitect. Dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de norme de parcare pentru că fiind un obiectiv important şi având 
sigur, foarte mulţi oameni care vin acolo trebuie să existe şi o normă pentru  parcare. Nu 
am văzut norma de parcare trecută aici. Ne poate spune dânsa dacă îndeplinim, din punct 
de vedere legal, acest aspect? 
 D-na arhitect Miereanu: 
 În certificatul de urbanism se vor prevedea locuri de parcare. Există nişte indici pe 
care îi aveţi în raport. Nu există un proiect şi o anticipare a locurilor de parcare. Numărul 
de locuri de parcare se va stabili în faza de autorizaţie de construire . În situaţia în care nu 
îndeplineşte condiţiile, nu va primi autorizaţie.  
 Dl. Ştefârţă: 
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 Îmi permit să o contrazic pe colega arhitectă în sensul că dacă noi ar fi să 
respectăm regulamentul de urbanism din zonă, practic nu s-ar mai face nici un complex 
comercial. Norma de locuri de parcare pentru fiecare metru pătrat de spaţii comerciale 
este atât de mare încât mai interesant ar fi să se considere că zona de locuri de parcare 
care deja s-a realizat în fața spitalului și care se poate și extinde este suficientă și să se 
derobeze de această sarcină această piață. Altfel, vă spun drept,  o să avem o mare 
parcare și un foarte mic complex comercial. Atenție la caietul de sarcini pentru că, vă 
spun,  dacă este să respectăm trebuie o derogare de la regulamentul de parcări al 
Craiovei.  
 Dl. Preşedinte: 
 Să înţeleg că aveţi un amendament? 
 Dl. Ştefârţă: 
 Nu ştiu ce să spun. Poate ar fi oportun să seintroducă un amendament în acest sens. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Eu nu ştiu dacă d-ra arhitect este cea mai îndreptăţită să răspundă la această 
întrebare pentru că nu a ajuns în faza aceea, aşa cum a spus dânsa, de  autorizaţie de 
construire, dar aş vrea să pun o întrebare celor de la Pieţe şi Târguri. Piaţa asta, dacă nu 
mă înşel, a funcţionat, a existat. Cei de la Pieţe şi Târguri au predat-o pe motiv de  
nerentabilitate în cursul acestui an. Până aici cum au parcat şi cum au fost gândite 
locurile de parcare în toţi anii cât au funcţionat sub administraţia noastră şi a celor de la 
Pieţe şi Tărguri? Acesta ar fi un punct de vedere. 
 Al doilea punct de vedere este legat de faptul că din toate oraşele mari, cred că 
oraşul Craiova are cele mai urâte şi nemodernizate piețe. Sunt la nivelul anilor 1989. Am 
văzut în toate oraşele din ţară, sub diverse forme, cum arată  aceste pieţe. Mergeţi în piaţa 
din Pipera, mergeţi în piaţa din Vaslui, mergeţi în piaţa din Piteşti şi o să vedeţi la ce 
nivel sunt. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că, întâmplarea face ca să am nişte 
cunoştinţe în Moscova. Principalul contribuabil la nivelul Moscovei este cel care a 
concesionat pieţele şi târgurile din Moscova.  Şi ca încă o informaţie, este acelaşi cu 
proprietarul celui mai mare hotel din Turcia, dl. Mardan. Deci dânsul este concesionarul 
pieţelor  din Moscova, deci în Moscova această activitate s-a putut face prin concesionare 
super rentabilă. Eu vă propun şi consider că avem obligaţia să încercăm toate variantele 
posibile ca această activitate să devină ceea ce este, foarte foarte rentabilă. Din punctul 
meu de vedere, a încerca  cu o piaţă, cea mai mică şi cea mai nerentabilă de la Sc Pieţe să 
găsim o altă soluţie decât să o ţinem acolo aşa cum o ţinem de 23 de ani de zile, cred că 
este obligaţia noastră să încercăm şi altă soluţie. Dacă se demonstrează că această soluţie 
este aducătoare de imagine şi de bani la primărie, mult mai mult decât aduce 
administrarea Sc Pieţe şi Târguri, le vom lua şi pe celelalte şi le vom da în acest sistem. 
Important este să creăm profit cât mai mult la primărie şi o imagine şi un standard al 
acestor pieţe de cea mai înaltă calitate.   
 Dl. Badea: 
 Dl. viceprimar, subscriu la ceea ce spuneţi şi dvs. în sensul că avem cele mai urâte 
pieţe poate din ţară. Sunt sub orice critică şi Piaţa Centrală şi cea din Valea Roşie şi cea 
din Craioviţa, dar dvs. faceţi parte din executiv şi aveţi posibilitatea să modificaţi aceste 
neajunsuri. De aceea, vă rog pe dvs., ca în această perioadă în care dvs. sunteţi într-o 
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funcţie de decizie, să încercaţi să remediaţi această problemă, iar noi, consilierii, suntem 
alături de dvs. în acest demers pe care, dvs. executivul sigur îl veţi întreprinde pentru a 
ridica gradul şi standardul acestor pieţe. Vă mulţumesc anticipat şi vă spun că suntem 
alături de  dvs. Faceţi ceva. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Chiar vreau să vă şi spun că lucrul ăsta l-am studiat îndeaproape şi ceea ce merită 
reţinut de către primărie este târgul, dar nu aşa cum este şi cât de curând o să aveţi o 
propunere pentru un târg modern şi ceea ce înseamnă un târg civilizat pentru că ideea că 
târgul este administrat de primărie este ideea care face ca marea majoritate a 
comercianţilor din târgul respectiv să-l frecventeze, iar ideea pieţelor, pentru că avem un 
exemplu concret, târgul nostru şi un târg privat făcut în afara Craiovei, la ieşirea spre 
Făcăi care pentru simplul fapt că este privat şi care arată mult mai bine, nu este 
frecventat. La nivelul târgului primăria dă o certitudine atunci când administrează asta. 
La nivelul pieţelor, avem din punctul meu de vedere, experienţa pieţei private din zona 1 
Mai, fosta cantină a Fabricii de confecţii care, după părerea mea, este la un standard mult 
peste toate celelalte care sunt administrate de alţii. Cred că trebuie să o judecăm aşa cum 
este şi de la caz la caz. Cât de curând o să aveţi o prezentare a ceea ce vede executivul 
din acest punct de vedere. 
 Dl. Ştefârţă: 
 În momentul în care eu am făcut intervenţia pe care am făcut-o, m-am gândit la 
momentul în care investitorul respectiv o să vină şi o să ceară autorizaţie de la primărie 
iar departamentul de urbanism va fi pus în dificultate pentru că nu va corespunde cu 
regulamentul nostru în privinţa parcărilor. Demersul meu este că vreau să derobez de 
această răspundere compartimentul de urbanism, să prevedem prin caietul de sarcini că 
primăria va asigura locurile de parcare necesare pentru că altfel, vă spun drept, dânşii nu 
vor putea să autorizeze acest spaţiu comercial. Uitaţi-vă la toate magazinele, 
supermarket-urile care apar şi judecaţi şi dvs. care este ponderea  spaţiilor de parcare în 
comparaţie cu clădirea propriu zisă. De fiecare dată, vreau să vă spun că mai mult de 
50% reprezintă parcări. În general reprezintă cam 60%. Departamentul de urbanism nu 
va putea să dea această autorizaţie în lipsa parcărilor. Noi, primărie, prin caiet de sarcini, 
putem să spunem că asigurăm spaţiile de parcare în altă zonă respectiv vis a vis, astfel 
încât să se poată construi fără nicio problemă. Eu aşa zic, să introducem un amendament  
acolo sau îl retrageţi şi îl băgaţi luna viioate, nu ştiu, în sfârşit, nu este decizia mea, dar 
trebuie făcut ceva, ca să nu-i încărcăm pe oamenii ăştia cu o problemă. 
 Dl. Preşedinte: 
 Este foarte corect şi ca să nu rămână la stadiul de vorbe şi să avem un lucru bine 
făcut, propuneţi un amendament pe care-l vom supune la vot. Vom supune la vot prima 
dată amendamentul d-lui Ştefârţă. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Amendamentul sună aşa: primăria  va asigura spaţiile de parcare aferente centrului 
comercial în zona limitrofă. 
 Dl. Socoteanu: 
 Este salutară propunerea d-lui consilier însă un amendament de acest gen nu poate 
reglementa situaţia urbanistică de detaliu. Doar în faza de autorizaţie dinn punctul meu 
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de vedere, la emiterea certificatului de urbanism atunci se poate reglementa problema 
parcărilor. Noi astăzi, printr-o hotărâre de consiliu dată de maniera aceasta în care 
aprobăm practic modificarea indicilor de urbanism pe un amendament de acest gen, eu 
zic că nu poate rezista din punct de vedere juridic. Este o propunere oportună pe care o 
salut, dar strict tehnic juridic, nu cred că este varianta satisfăcătoare care să permită 
investitorului privat o derogare prin această hotărâre nesupusă măcar dezbaterii 
comisiilor de specialitate, nu cred că îl va ajuta prea mult pe investitorul privat. De aceea, 
cred că  problema aceasta eu zic că o putem reglementa printr-o hotărâre ulterioară în 
care să adoptăm indicii pentru zona respectivă, în cadrul unui PUD. Părerea mea este că 
amendamentul este bine venit dar nu este suficient pentru rezolvarea problemei. 
 Dl. Badea: 
 Consider că ar trebui retras acest punct de pe ordinea de zi  să se clarifice exact ce 
trebuie făcut, ce trebuie obţinut pentru a da posibilitatea celui care închiriază să ştie exact 
cu ceea ce se va lovi în următoarea perioadă. În cazul în care dânsul vine şi închiriază un 
teren iar noi îi punem o normă de parcare probabil că, calculul pe care dânsul şi l-a făcut 
pentru a îndeplini anumite obiective economice, nu va mai fi realizat. De aceea,  cred că 
ar fi poate oportun să retrageţi punctul de pe ordinea de zi şi să-l trataţi cu mai multă 
atenţie, inclusiv cu compartimentul urbanism şi d-na arhitect. Este o propunere. 
 Dl. director Mischianu: 
 Înainte de votul dvs. vreau să aveţi în vedere obiectul proiectului de hotărâre.  
Vizează procedura de atribuire prevăzută de HG 54/2006 şi nu modalitatea de realizare a 
investiţiei. Această modalitate de realizare a investiţiei este reglementată de Legea 
50/1991, ocazie cu care se va analiza la acea dată care sunt chestiunile ce ţin de aşa zisa 
sistematizare verticală. În situaţia în care noi avem 1241 metri suprafaţa terenului care 
face obiectul concesiunii, la asta facem referire. Nu poate fi realizat un loc de parcare în 
această suprafaţă de 1241 mp. V-aş ruga de asemenea, să aveţi în vedere destinaţia din 
acest moment pe care o are această suprafaţă. Potrivit hotărârii de guvern ce atestă 
domeniul public, ea are această destinaţie de domeniu public cu destinaţia piaţă. Aceasta 
este şi intabularea pe care o are la momentul acesta şi  este dovedită cu încheierea de 
carte funciară. Este inoportun să aveţi în vedere formularea unui amendament  în 
momentul de faţă cu privire la locurile de parcare ce urmează a fi realizate. Evident că pe 
destinaţia actuală locurile de parcare sunt realizate pe domeniul public din vecinătatea 
pieţei ci nu în interior. Noi scoatem la licitaţie şi aprobăm acum modalitatea procedurii 
de atribuire. 
 Dl. Preşedinte: 
 Să înţeleg de la executiv că supunem la vot în forma iniţială.  
 Dl. Pană: 
 Sunt două propuneri: una este să se retragă şi a doua este cea a executivului, aşa că 
trebuie să le supunem la vot cele două propuneri. Eu nu am mai vorbit despre pieţe 
pentru că de 2-3 ani vorbesc mereu de starea pieţelor şi chiar s-au supărat unii pe mine 
din această cauză. 
 Dl. director Mischianu: 
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 Tot pe regulament vreau să vă învederez următorul lucru: o retragere se poate face 
până la momentul intrării în dezbateri. Noi suntem în dezbateri acum. Nu mai poate fi 
retras. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Subscriu la ceea ce a spus dl. Mischianu vis a vis de ceea ce discutăm noi acum, 
caietul de sarcini. Cred că sunteţi toţi de acord că dacă ar fi să discutăm  locurile de 
parcare în felul în care discutăm locurile de parcare la această piaţă, ar trebui să le 
închidem pe toate. Dacă ar trebui să discutăm locurile de parcare aferente pieţelor, ar 
trebui să le închidem pe toate. Eu personal, stau pe str. Vasile Alecsandri pe unde se intră 
în piaţă şi sâmbăta şi duminica când ajung şi eu mai devreme acasă pierd câte o jumătate 
de oră de la Fraţii Goleşti până în capătul celălalt al lui Vasile Alecsandri pentru că 
parcările sunt insuficiente, dar asta nu înseamnă că trebuie să le închidem. Trebuie să 
găsim soluţii inteligente. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Eu voi vota pentru, dar vă spun clar, îl încurcăm pe cel care va câştiga licitaţia. Să 
vă spun cum. Omul ăla câştigă licitaţia, face un proiect fără parcări, eu, care am pierdut 
licitaţia, cu ghilimelele de rigoare, îl contest pentru că el trebuia să respecte regulamentul 
de urbanism. Dacă noi acum îi luam această sarcină, ştia oricine că nu va trebui să facă 
parcări şi atunci îşi făcea alte planuri de afaceri. Vreau să-l completez pe dl. viceprimar 
că aşa ar trebui să închidem şi cimitirele dacă cei 50 m de retragere zonă de protecţie, ar 
fi în interiorul perimetrului cimitirului. 50 m este o suprafaţă uriaşă pe care niciun cimitir 
n-o respectă. De multe ori legea când încearcă să fie aplicată face inutilă realizarea 
obiectului. 
 Dl. Socoteanu: 
 Eu zic că nu trebuie să uităm cu toţii că suntem supuşi principiului legalităţii, iar 
consiliul local al municipiului Craiova este o instituţie serioasă care  nu poate deroga 
niciodată de la principiul legalităţii. Faptul că există probleme, le putem reglementa pe 
singura cale posibilă, aceea legală. Modificarea planului urbanistic de detaliu căci până la 
urmă, din punct de vedere tehnic, la asta se rezumă toată discuţia noastră, se poate face 
printr-o hotărâre de consiliu local specializată pe punctul respectiv, nicidecum pe carea 
unui amendament adus la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie până la 
urmă, că despre asta este vorba. Sunt două chestiuni total distincte, care eu zic că s-au 
lămurit şi ar trebui să supunem proiectul aprobării în forma iniţială.  
 Dl. Preşedinte: 
 Nu mai votăm amendamentul, ci votăm în forma iniţiatorului. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a 

terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 
1241 mp, înscris în Cartea Funciară nr.53383, situat în str.Tabaci, nr.2 – Piaţa 1 
Mai, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 
vederea construirii unei pieţe agroalimentare. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini şi Documentaţia de atribuire a contractului de 
concesiune pentru terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, prevăzute în 
anexele 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. 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 18 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu) şi 3 abţineri (Badea, Ştefârţă, Pană). 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr. 35703/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. 
Mihală Liliana, medic titular al S.C.MIHA HOLDING S.R.L. 

 Dl. Preşedinte: 
 Am eu o scurtă intervenţie. De fiecare dată când avem astfel de proiecte de 
hotărâre, eu solicit executivului ca în momentul când un concesionar şi-a încheiat 
perioada de concesiune să scoatem la licitaţie. Ştiu că există şi posibilitatea prelungirii 
acestui contract, dar cred că limităm foarte mult accesul la astfel de spaţii a unor tineri 
medici din Craiova sau altor persoane care doresc să-şi exercite activitatea în aceste 
spaţii. Dacă noi din 2006 tot prelungim aceloraşi persoane cred că nu respectăm 
principiul legalităţii. Din acest motiv eu mă voi abţine la acest punct. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 35703/2006  încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mihală Liliana, medic titular al 
S.C.MIHA HOLDING S.R.L., având ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de 
cabinet medical individual, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, 
nr.16A(Micropoliclinica Craioviţa Nouă), pentru o perioadă de 4 ani şi 3 luni, 
începând cu  data de 01.12.2014. 

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

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

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

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

21. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de concesiune 
nr. 287/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
S.C.BARIS S.A.  

 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 obiectului contractului de concesiune nr. 287/2007, încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.BARIS S.A., în sensul 
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diminuării suprafeţei de teren situată în municipiul Craiova, str.Ion Maiorescu,  
nr.3, bl.2-4, zona Mercur, de la 68,00 mp, la 10,80 mp. 

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

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzătoe Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.301/2006 şi nr.247/2007. 

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.BARIS S.A. 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 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 elementelor de identificare ale bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

municipiului Craiova, prin completare cu bunurile identificate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea    Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului  
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, modificată şi 
completată. 
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         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 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.441/2014 referitoare la aprobarea schimbului ce are 
ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, 
respectiv str.Constantin Argetoianu, nr.2A. 

 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.441/2014 şi va avea următorul conţinut: 
            „Art.1. Se aprobă schimbul ce are ca obiect terenul intravilan în suprafaţă de 

100,05 mp., proprietatea privată a municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, 
fără număr şi terenul intravilan, în suprafaţă de 60 mp., din str.Constantin 
Argetoianu, nr.2A, proprietatea privată a numiţilor Neagu Constantin şi Neagu 
Doina, având nr. cadastral 219332, înscris în cartea funciară nr.219332, situat 
între punctele cadastrale 27, 28, 29, 30 din Planul de amplasament şi delimitare, 
identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/2013.  

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

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare a 
terenurilor situate în municipiul Craiova, b-dul Dacia, fără număr, respectiv 
str.Constantin Argetoianu, nr.2A. 

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

Art.1. Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
schimb a terenului intravilan în suprafaţă de 100,05 mp, proprietatea privată a 
municipiului Craiova, situat în b-dul Dacia, fără număr, prevăzut  în   anexa nr.1 
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care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la valoarea de 45.303 lei, fără 
TVA, respectiv a terenului intravilan în suprafaţă de 60 mp., proprietatea privată a 
numiţilor Neagu Constantin şi Neagu Doina, situat în str.Constantin Argetoianu, 
nr.2A, prevăzut  în   anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la 
valoarea de 45.300 lei, fără TVA. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării şi revizuirii planurilor de 
acţiune privind diminuarea zgomotului ambiant în municipiul Craiova. 

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

      Art.1.Se aprobă reevaluarea şi revizuirea planurilor de acţiune privind diminuarea 
zgomotului ambiant în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului local al 
Municipiului Craiova nr.368/2009. 

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei colectivului de 
coordonare şi supervizare pentru contractul de delegare a gestiunii  
serviciului de ecarisaj şi a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare, precum şi a Comisiei de evaluare a ofertelor. 

 Dl. Pană: 
 Voi face referire la acest punct şi următorul. Nu voi vota pentru aceste două 
proiecte deoarece mi se pare  oarecum o desconsiderare a consiliului local modul în care 
s-a tratat de-a lungul timpului această problemă. Dacă ne uităm, noi trebuie să invalidăm 
astăzi vreo patru hotărâri votate tot de către noi în anul 2013, 457, 653, 842, ş.a.m.d. Mi 
se pare tratarea cu neseriozitate a acestui subiect, să nu spun că există suspiciuni de care 
se vorbeşte  că probabil se doreşte ca cineva să câştige această licitaţie. Pentru asta, încă 
o dată, avem o unitate care se ocupă, s-a ocupat destul de bine, eu refuz să mai iau în 
considerare un asemenea subiect şi voi vota împotrivă de acum încolo. Vă mulţumesc.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hot[r\re ]n ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă componenţa Colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţii de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiului Craiova, 
prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activitaţii de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, 
prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă gestiunea delegată, ca modalitate de gestiune a serviciului de ecarisaj şi 
a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în 
municipiul Craiova. 

 Art.4. Se aprobă atribuirea prin procedura licitaţie publică a contractului de delegare 
pentru activitatea de ecarisaj şi a activitaţii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare în municipiul Craiova. 

 Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.440/2013, nr.457/2013, 653/2013, nr.654/2013 şi 
nr.842/2013. 

 Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 2 abţineri (Cherciu, Vasile).   
 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini referitor la 
desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul 
Craiova şi desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare. 

 Dl. Pană: 
 Eu ştiu că se ocupa de această problemă dl. Nedelescu. Nu-l mai văd pe aici. Nu se 
mai ocupă? 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 De problema deratizării se ocupă Direcţia Servicii Publice în persoana d-lui 
director Alin Glăvan. Dacă vreţi informaţii, luaţi legătura cu dânsul. Se pare că a 
modificat caietul de sarcini, se pare că în documentaţia de atribuire vor apărea cele mai 
mari modificări legate de modul în care se va desfăşura atribuirea. 
 Dl. Preşedinte: 
 Înţeleg că a încetat raportul d-lui Nedelescu. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a 

câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova şi desfăşurarea activităţilor de 
dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, prevăzut 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 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011şi îşi încetează 
efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2014 
referitoare la aprobarea Caietului de sarcini privind desfăşurarea activităţii de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova şi nr.107/2014 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini referitor la 
desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova. 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Pană) şi 2 abţineri (Cherciu, Vasile).  

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit 
referitor la obiectivul de investiţii ”Extindere sisteme alimentare cu apă şi 
canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul 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 modificarea Studiului de Fezabilitate „Extindere sisteme alimentare cu 

apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”, în sensul 
cuprinderii achiziţiei de echipamente/utilaje, conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Proiectul „Extindere sisteme 
alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv branşamente şi racorduri în judeţul Dolj”, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător, Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.313/2014. 

Art.4. 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 22 voturi pentru şi 
1 abţinere (Albăstroiu).  
 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversie funcţională şi volumetrică, în vederea construirii unui 
hipermarket, cu regim de înălţime parter înalt, situat în municipiul Craiova, 
zona str.Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.23-23. 

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

      Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconversie funcţională şi volumetrică, 
în vederea construirii unui hipermarket, cu regim de înălţime parter înalt, situat în 
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municipiul Craiova, zona str.Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, nr.23-23, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Filip Aurelia în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova; 

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

        Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Filip Aurelia, membru în Consiliul de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova. 

     Art.2. Se aprobă contractul de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi dna. Filip Aurelia, pe o perioadă de 2 ani, obiectivele şi criteriile de 
performanţă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se aprobă remuneraţia dnei. Filip Aurelia, membru în Consiliul de Administraţie al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în cuantum de 1.680 lei. 

        Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de mandat 
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

      Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2014. 

      Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi dna.Filip Aurelia vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

32. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Badea: 
 Aş avea două probleme. Prima ar fi să readuc aminte executivului despre grupurile 
sanitare din zona ultracentrală. Voi readuce aminte acest subiect  ori de câte ori vom avea 
şedinţe de consiliu pentru că încă nu am văzut un proiect pe ordinea de zi care să ne dea 
posibilitatea să sperăm că în următoarea perioadă vom avea ceea ce este minim necesar la 
nivel de zonă ultracentrală pe acest subiect. 
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 A doua problemă este cea care vizează o activitate sportivă. Este vorba de, cum 
ştiţi foarte bine toţi, avem un parteneriat Primăria Craiova cu Clubul Sportiv 
Universitatea Craiova şi o entitate privată, o societate comercială care a înfiinţat o echipă 
de fotbal. Această activitate sportivă prin care noi suntem parteneri a adus în ultimul an şi 
jumătate bugetului local 10% din încasările care reprezintă vânzările de bilete de pe 
stadionul Ion Oblemenco. Este vorba despre o sumă de aproximativ 150 mii lei pe care 
noi am încasat-o în urma acestei asocieri. Totuşi, având în vedere că în ultimul an şi 
jumătate această activitate a adus plus valoare oraşului nostru, a adus mediatizare, a adus 
scoaterea în prim plan a oraşului Craiova, cred că ar important dacă noi, consilierii şi 
executivul Craiovei, am avea în vedere că trebuie totuşi să susţinem mai mult această 
activitate şi trebuie găsite formele legale pentru a susţine această activitate. Nu trebuie să 
uităm că acum câteva luni prin hotărâre de guvern, Primăria Craiova a preluat 
cantonamentul din Luncă, cantonament care aparţinea Direcţiei Judeţene de Sport, şi care 
în momentul actual este într-o stare de degradare continuă, de aceea cred că ar fi necesar 
să găsim resursa financiară pentru a amenaja acea bază sportivă pentru că ea aparţine 
Craiovei şi poate fi utilizată de toţi cei care practică sport de performanţă în Craiova, aici 
referindu-mă inclusiv la echipele de volei, baschet şi handbal ale SCM. Vă rog pe cei din 
executiv să aveţi în vedere că ar trebui să ajutăm mai mult această unitate sportivă, care 
aduce până la urmă onoare şi valoare oraşului nostru. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Două probleme am de adus în atenţia consiliului local. Una dintre probleme este 
legată de iluminatul public. Se întâmplă în Craiova un lucru absolut inadmisibil. Stă în 
puterea pixului unui funcţionar, unui rărăcit în meserie care ne asigură, ne drămuieşte  
lumina pe străzi ca după bunul lui plac la o anumită oră să întrerupă curentul pe anumite 
străzi. Şi vă spun că la ora 6,30 întreg cartierul Făcăi intră în beznă, jumătate din str. 
Siloz intră în beznă, jumătate din str. Unirii intră în beznă. Am luat lucrurile acestea pe 
altă cale, nu sub forma unui demers public  şi mi s-a spus că în felul acesta este 
programul conceput. Vreau să vă spun că există o legislaţie foarte precisă în acest 
domeniu, iluminatul public nu se face în fiecare zi la aceeaşi oră  pentru că nici lungimea 
zilei nu este la fel în fiecare zi. Se face în funcţie de intensitatea luminii naturale. Faptul 
că oamenii aceştia rămân înţepeniţi într-un program pe care l-au făcut cine ştie cu câte 
zeci de ani înainte, dă dovadă de o crasă prostie. Vreau să fiu chemat în instanţă de acest 
pezevenchi că l-am jignit. Cine îi dă lui dreptul să bage un cartier în beznă? Ce putere 
demiurgică are el să hotărască ca un cetăţean să meargă la serviciu dimineaţa atent să nu 
cadă în gropile dintr-un cartier neasfaltat. Sunt indignat de situaţia în care un funcţionar 
ne tratează pe noi, cetăţenii plătitori de impozite drept nişte anexe necuvântătoare.  
 Al doilea punct pe care doresc să vi-l aduc la cunoştinţă este că în decursul 
timpului pe clădirile Craiovei au apărut diverse plăci comemorative referitor la  
personalităţi care au locuit în respectiva clădire sau evenimente care s-au întâmplat în 
respectivele clădiri. În urma lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie se întâmplă ca 
asemenea plăci să nu mai fie remontate la loc. Bine ar fi să începem să le luăm la mână 
să vedem câte plăci au dispărut şi să le înlocuim pentru că demersul nostru de capitală 
europeană include şi multele personalităţi care au plecat sau care şi-au lăsat amprenta pe 
oraşul nostru. Vă mulţumesc. 
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 Dl. Cherciu: 
 Încep printr-o declaraţie anume că mă simt de-a dreptul sfidat de atitudinea 
consilierilor PSD în bună parte care au plecat in corpore la acest punct. Pot avea 
înţelegere că unii dintre noi la un moment dat au o urgenţă, trebuie să părăsească şedinţa 
de consiliu şi ce fac dânşii se întâmplă sistematic şi repet, este o sfidare la adresa 
colegilor consilieri. Bănuiesc că în mentalitatea dânşilor este oricum stabilim şi facem ce 
vrem noi şi îi lăsăm pe cei din opoziţie să latre la lună. M-aş bucura ca şi alţi colegi să se 
alăture acestui demers de condamnare fermă a unei atitudini de-a dreptul nesimţite.  
 Vreau să fac o solicitare către executiv ca în şedinţa următoare cu ocazia prezenţei 
sau în cu totul altă împrejurare, pe lângă apelul nominal să se facă precizarea partidului 
politic pe care îl reprezintă respectivul consilier. Mi se pare cu totul şi cu totul anormal 
faptul că noi am asistat la schimbarea structurii consiliului local, deci sunt consilieri 
dintre noi care au profitat de acea  Ordonanţă 55 şi nu mi se pare normal să stau de vorbă 
cu un coleg consilier şi să nu ştiu ce partid reprezintă şi care este orientarea politică. Am 
aflat din presă, nu pot să iau drept informaţie oficială. Mai ales că următoarea şedinţă va 
fi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aş vrea ca fiecare nominal să se ridice în picioare şi să 
spună partidul pe care îl reprezintă în acest consiliu. 
 Ultima solicitare pe care doresc să o fac este o ofertă. Am făcut-o şi anul trecut dar 
poate momentul a fost un pic întârziat, o reînnoiesc în acest an. Sunt proprietarul unui 
brad de înălţime considerabilă pe care sunt de acord să-l donez Primăriei Municipiului 
Craiova pentru a fi folosit în împodobirea pieţei din faţa primăriei cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă. Dacă executivul dă curs şi doreşte să facă o economie, îmi menţin oferta pe care 
am făcut-o şi anul trecut de a dona acest brad . 
 Dl. Pană: 
 Sunt consilier independent. Sunt unul dintre cei care au iubit şi sprijinit activitatea 
sportivă şi în special fotbalul. Am contribuit în perioada de glorie din epoca de aur a 
fotbalului craiovean, doljean şi sportul românesc, dar asta este istorie. Ştiţi foarte bine 
desele mele intervenţii în şedinţele consiliului local în legătură cu realizarea noului 
complex sportiv din Craiova. Cu toate acestea, incertitudinea în ceea ce priveşte 
realizarea acestuia a fost şi este destul de mare. Vă propun să urmărim câteva etape în 
declaraţii pentru că a fost totală netransparenţă: 

− 16 mai 2013  primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a prezentat macheta noii 
arene sportive care va fi construită în oraş în locul stadionului Ion Oblemenco, 
aceasta urmând să aibă 40 mii locuri iar investiţia va costa aproximativ 100 
milioane euro, cel mai probabil fonduri europene.  

− 4 decembrie 2013 – noul stadion va fi realizat din fonduri CNI schimbare de 
obiect. Primarul Craiovei a prezentat că demolarea arenei Ion Oblemenco va 
începe undeva în februarie, martie, 2014. oricum dl. Dragnea a confirmat că în 
cadrul comisiei de buget finanţe acest complex a fost prins şi va fi realizat din 
fonduri CNI. Noi vom construi doar stadionul de antrenament– nu l-am văzut 
până acum -  cu pista de altetism pentru ca echipa Craiovei să aibă unde juca 
până la terminarea arenei . 
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− 10 ianuarie 2014, a apărut hotărârea de guvern în prima şedinţă a anului trecut 
vis a vis de construirea unui complex sportiv din România, unul dintre ele fiind 
în mod sigur la Craiova. 

− 31 ianuarie 2014 – stadionul Ion Oblemenco va fi demolat în luna august – a 
trecut. Primăria Craiova va demola stadionul Ion Oblemenco în luna august, 
urmând ca în luna octombrie să se înceapă reconstrucţia lui de către CNI. A 
trecut şi octombrie. În paralel autorităţile locale vor construi stadionul mic cu o 
tribună de 5 mii locuri cu bani de la bugetul local pe acesta din urmă urmând a 
juca echipa de fotbal a oraşului până când va fi gata o nouă arenă. Şi aici am 
schimbat-o. 

− 2 octombrie 2014 – faţă de prima varinată prezentată anul trecut de 
municipalitate, aceasta pe care Dragnea a numit-o finală şi oficială,  orezintă un 
stadion mai mic care nu mai are o formă galactică, însă va fi la fel de unic după 
cum a afirmat ministrul.  Celălalt era foarte mare şi aproape imposibil de 
realizat, a precizat Dragnea, care a adăugat „nu tot timpul mărimea contează”. 
Am avut această variantă a stadionului de sticlă cu o valoare mai mare însă dl. 
vicepremier mi-a spus clar că dacă vrea să mă mintă poate să spună că va aloca 
fonduri pentru el, însă noul proiect este posibil pentru că are nevoie de un buget 
pentru care ministerul şi municipalitatea le vor suporta. Potrivit Olguţei 
Vasilescu, primarul municipiului Craiova, de luna viitoare va începe 
construcţia, trebuia să fie deci din noiembrie stadionul de atletism. Nici asta nu 
s-a întâmplat. 

− 7 octombrie 2014 – proiectul de stadion prezentat săptămâna trecută de 
ministrul dezvoltării a trecut de comisia interministerială.  

− 2 noiembrie – nu vreau să mai negociez cu nimeni amânarea demolării fiindcă 
riscăm să-l pierdem pe cel nou.  

− 13 noiembrie 2014 – primarul Craiovei a anunţat ... 
− 17 noiembrie  - nu mai am curajul să demolez stadionul Ion Oblemenco. Vă cer 

iertare doljeni care aţi votat 60% Victor Ponta că nu mai am curajul să demolez 
stadionul Oblemenco pentru a construi unul nou. Demolarea vechiului ... 

− 21 noiembrie 2014 - Demolarea vechiului Oblemenco va începe în 4 decembrie 
iar termenul de finalizare este 2016. Există finanţarte etc., etc.  

 Pentru lipsa de transparenţă, pentru lipsa de viziune în programarea, urmărirea şi 
coordonarea obiectivului de investiţii Complex sportiv Craiova, pentru inconsecvenţă şi 
neseriozitate în rezolvarea problemelor, pentru lipsa de curaj în luarea deciziilor în 
demolarea stadionului Ion Oblemenco, şi pentru neînceperea lucrărilor la stadionul de 
atletism, pentru  folosirea doar ca temă politică de campanie a acestui obiectiv, precum și 
pentru ofensa adusă craiovenilor și doljenilor care au votat sau nu Victor Ponta la 
preşedinţei, conform declaraţiilor făcute în data de 17 noiembrie, doamna primar – îmi 
pare rău că nu este aici, fiindcă aș fi avut curajul să i-o spun în față, nu ştiam că nu vine,  
– vă cer demisia din funcția de primar. Pentru că suntem în termeniim de stadion ca 
subiect, Primar Lia Olguța Vasilescu, lasă-ne! Sunt convins că nu veți da curs acestei 
propuneri şi întrebarea este de ce a făcut acest demers. Începând de la 1 decembrie şi 
până pe 15 ianuarie sunt sărbătorile, un coleg m-a întrebat de ce nu am făcut-o data 
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viitoare, nu am obiceiul să fac asemenea chestiuni de sărbători. Poate această cerere de a 
demisiona din funcția de primar vă va trezi la realitate. 
 Dl. Preşedinte: 
 O scurtă completare vreau să fac. Aţi uitat să spuneţi că acel proiect tehnic al 
stadionului despre care toată lumea vorbeşte şi îl vedem la televizor, noi, consiliul local 
Craiova, nu l-am văzut. Noi nu am văzut niciun fel de proiect al stadionului pe care noi 
dorim să-l construim.   
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 La prima interpelare, dl. consilier Badea, sunt cu totul de acord vis a vis de 
sesizarea dvs. cu grupurile sanitare şi o rog pe d-na directoare de la Regia de Fond 
Locativ să ne facă cât mai rapid o propunere vis a vis de aceste grupuri sanitare mobile şi 
să ia măsuri urgente cu grupul sanitar de aici din faţa prefecturii, care atunci când treci pe 
lângă el, întorci capul, nu de plăcere. În şedinţa următoare ne spuneţi în ce fază suntem 
 Vis a vis de parteneriatul  cu echipa de fotbal, personal nu ştiu ce cadru legal avem 
de a susţine material această echipă. Faţă de cantonament o rog pe d-na directoare de la 
direcţia de investiţii să ne spună stadiul în care se află procedura de amenajare a acestui 
obiectiv. 
 D-na directoare Nuţă: 
 Am demarat procedura pentru achiziţie amenajare cantonament şi expertiză 
tehnică. S-au prezentat doi ofertanţi, se atribuie contractul câştigătorului, aşteptăm 
perioada de contestaţie. Contractul va fi atribuit unei firme care va elabora expertiza şi 
dali-ul urmând proiectul tehnic. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Este în cursul procedurii şi urmează calea. 
 La punctul nr. 2 dl. consilier Ştefârţă vis a vis de întreruperea curentului pe 
anumite străzi. Aici sunt două aspecte. Personal m-am lovit de treaba asta cu o solicitare 
de la Ford într-o dimineaţă când acolo era o problemă de traversatul străzii şi luminile 
erau stinse la ora la care veneau muncitorii la servici. Culmea este că în aceeaşi 
dimineaţă m-a sunat şi d-na primar care trecea prin  nu ştiu ce zonă a oraşului şi era 
întuneric şi nu se putea circula. Sunt două probleme: una este legată de faptul că ora de  
stingere şi de aprindere a curentului este reglementată de autoritatea naţională, este lege 
şi orele se stabilesc şi se schimbă săptămânal. A doua problemă este cea mai complicată, 
faptul că de un an de zile noi avem un operator provizoriu.   Acest operator provizoriu 
care este stabilit în urma unui contract şi unei licitaţii simplificate nu are foarte multe 
atribuţii, ci doar să menţină în funcţiune acest lucru. Suntem într-o fază destul de 
avansată cu licitaţia operatorului, sunt deja într-o fază de contestaţii. Sperăm în cel mai 
scurt timp să  avem un operator serios cu care să putem discuta aceste probleme  care 
sunt reale. Acest operator la ora asta discuţi degeaba. 
 Plăcile comemorative – rog urbanismul, pe Gabi Miereanu, să-ţi notezi la 
acordarea autorizaţiilor de construire la clădirile monument istoric că presupun că este 
legată placa de clădire, să inventarieze aceste plăci şi prin grija voastră să se verifice la 
recepţia lucrării dacă placa a fost montată. Este foarte important ce a sesizat dl. consilier. 
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 De acord cu secretariatul să luaţi act de solicitarea  d-şor consilieri cu apartenenţa 
politică şi mii de mulţumiri pentru brad. Luaţi legătura cu dl. Cherciu vedeţi că a fost o 
situaţie când l-a oferit şi nimeni nu s-a dus să întrebe de el.  
 Faţă de ceea ce a spus dl. Pană nu pot să răspund la interpelarea dvs. decât cu 
câteva precizări tehnice pe care le cunosc, nu le cunosc pe toate. Ceea ce pot să vă spun 
este că prima variantă a stadionului care a fost la nivelul unei propuneri deci nu a fost 
nici măcar studiu de fezabilitate, avea o formă foarte avangardistă, foarte futuristă  şi din 
ceea ce am citit eu vis a vis de aceste stadioane, valoarea unui stadion fluctuează în 
funcţie de acoperiş.   Ea se calculează în general pe numărul de locuri între 1000 de euro 
pe loc şi până la 4-5 mii de euro pe loc. Marea parte a preţului se modifică după forma 
acoperişului. Acea învelitoare de la stadionul prezentat iniţial, personal nu ştiu câte locuri 
avea, ajungea la o valoare de  aproximativ 200 milioane de euro valoare care era 
echivalentă cu stadionul olimpic din Beijing care are peste 120 mii locuri, deci preţul 
creştea enorm de mult din cauza acelei învelitori. După această fază care a fost efectiv o 
discuţie, Compania Naţională de Investiţii a scos la licitaţie şi a avut un câştigător care a 
făcut studiul de fezabilitate şi a stabilit valoarea stadionului care la ora asta se propune să 
se construiască la Craiova. Mai mult decât atât CNI a scos la licitaţie pe baza studiului 
elaborat deja. Proiectarea şi construirea pentru că a fost un pachet, personal nu cred că-şi 
permiteau să scoată la licitaţie ceva unde demolarea a existat şi există în continuare în 
atenţia  executivului şi a celor care se ocupă de acest lucru, numai că ea a trebuit să 
parcurgă nişte etape, le-a parcurs în mod constant, nu s-a oprit niciodată şi nu se va opri. 
Singura problemă a fost la un moment dat când conducerea clubului prin antrenor şi 
directorul tehnic al echipei au solicitat şi au avut rugămintea să fie lăsaţi să joace pe 
stadionul Ion Oblemenco până la ultimul meci, cel de pe data de 4 decembrie, timp în 
care s-au derulat activităţile de preluare a  stadionului de la RAADPFL la primărie, la 
direcţia Patrimoniu pentru a fi demolat, împreună cu evaluarea acestei demolări şi cu 
caietul de sarcini. Urmează după 4 decembrie să fie scoasă la licitaţie activitatea de 
demolare a stadionului şi vreau să vă spun că această activitate de demolare a stadionului 
având în vedere că aici este 100% vorba de o valoare mai mare, nu cunosc caietul de 
sarcini şi evaluarea, şi va fi o procedură care va dura şi asta câtva timp. Acestea sunt 
datele tehnice vis a vis de stadion şi de ceea ce pot să vă spun la ora aceasta. 
 Dl. Pană: 
 Faptul este că noi nu suntem consecvenţi. Am spus că începem demolarea în 
februarie 2014, am spus că începem construcţia stadionului mic, adică cel de atletism 
încă de anul acesta, suntem în luna noiembrie, mai este puţin şi trecem în decembrie, nu 
am făcut un pas concret în această chestiune. Tare mi-e teamă  să nu rămânem cu această 
vorbă, nu mai am curajul. În acest context am spus haideţi să luăm o decizie şi încă o 
dată, am criticat şi lipsa de transparenţă. Sunt convins că nici din executiv foarte mulţi nu 
ştiţi date despre acest stadion ceea ce nu mi se pare corect. Era ceva imposibil  ca noi 
consilierii, să fim şi noi chemaţi la ultima prezentare? Nu suntem noi cei care hotărâm şi 
luăm deciziile aici? Aceasta ni se pare cu totul şi cu totul nejustificat. Este un stil 
dăunător tuturor.  
 Dl. viceprimar Genoiu: 
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 Nu cunosc foarte bine problemele de finanţare. Punctul meu de vedere dacă mă 
întrebaţi este că indiferent ce s-ar întâmpla în cadrul politic, noi avem obligaţia ca şi 
craioveni să ne zbatem pentru acest stadion până la capăt şi nu cred că cineva este rău 
intenţionat să nu ne lasă să-l construim. Acesta este punctul meu de vedere. Faţă de 
stadionul cel mic care intră în sarcina noastră,  a consiliului local şi care nu are legătură 
cu nicio finanţare, a existat o licitaţie, d-na directoare poate să ne spună  şi acum despre 
stadiul acestei licitaţii. Ceea ce pot eu să vă spun că a întârziat acolo, a fost corelarea 
stadionului mic cu SF stadionului mare. Dacă el iniţial a fost poziţionat într-o anumită 
formă şi vă aduceţi aminte că anul trecut trebuia să achiziţionăm o sală de sport de la 
Universitatea din Craiova pentru a demola pentru că acolo cădea pe ea stadionul cel mic, 
am făcut eforturile în totalitate, aici vă spun că m-am implicat şi eu, de-a găsi o soluţie şi 
a tot roti stadionul ăsta mic în aşa fel încât să nu afecteze nicio sală  din acelea. Mi se 
părea un lucru criminal să cumpăr o sală ca s-o demolez şi am găsit soluţie pentru 
stadionul mic după aceea au apărut probleme foarte complicate legate de un cablu de 
mare putere al CEZ-ului care trece prin zonă şi care alimentează o mare parte din oraş şi 
a trebuit să-l ocolim şi alte probleme de schimbare, la fel şi  cu o magistrală a Distrigaz 
care a apărut după aceea şi o rog pe d-na directoare să ne spună stadiul la care este la ora 
actuală stadionul. 
 D-na directoare Nuţă: 
 După ce a fost atributi contract unei firme, suntem la faza verificării proiectului 
tehnic.  Între timp au apărut normative în care trebuie să asigurăm şi locuri pentru 
persoanele cu handicap pentru a putea autoriza acest stadion în final. Până pe 28, adică 
vinerea aceasta, zic că definitivăm cu tot ce trebuie pentru proiectul tehnic să-l bag în 
comisia tehnico – economică pentru avizare. 
 Dl. Pană: 
 În desele mele intervenţii am cerut o foaie de parcurs. Aceasta ne spunea clar, eu 
de asta am vrut să nu mai dăm termene. În investiţii se lucrează foarte clar şi precis. Nu 
vreau să folosim aceste chestii doar ca o chestie de campanie. 
  
 Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 27.11.2014. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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