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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.02.2015 

 
 
 
        Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, 1 consilier este absent (d-na Calangiu).  Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
 Supun votului dvs. controlul de legalitate al Prefectului Dolj pentru şedinţa 
ordinară din ianuarie, extraordinară din februarie şi de îndată din februarie  2015. În 
şedinţa ordinară din ianuarie, hotărâri adoptate şi fără control de legalitate  - 25. În 
şedinţa extraordinară din februarie, hotărâri adoptate 25 şi fără control de legalitate – 25, 
şedinţa de îndată din februarie, hotărâri adoptate – 3, temeinice şi legale prin exercitarea 
controlului de tutelă al Prefectului Judeţului Dolj. De asemenea, supun votului dvs. 
procesele-verbale ale celor trei şedinţe, respectiv ordinară din ianuarie, extraordinară din 
februarie şi de îndată din februarie. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Dau cuvântul d-lui consilier Dindirică pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
   Prin dispoziţia nr. 2415 din 20 februarie 2015, Primarul Municipiului Craiova,  în 
temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind 
administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.02.2015, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-
Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, din data de 26.02.2015. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova-
dl.Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală 
Ordinară a Asociaţiei „Craiova-Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 
06.03.2015. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
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evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în anul 2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
situată în str. Bucovăţ, nr.179. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a şapte 
locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Râului, nr.42, cam.1, 2, 4, 6, 7, 9 şi 
str.Vlad Ţepeş, nr.20. 

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

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2015. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.598/2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea, către CEZ Distribuţie S.A., a unui teren 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35. 

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

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

13. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Iancu Jianu, nr.9. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi 
modernizare Centru Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Amenajare 
clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Reţele utilităţi, branşamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 
5000 locuri”. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de 
încălzire clădire şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul Charles 
Laugier. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Albinelor şi Aleile I+II”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Antiaeriană”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Căpşunilor”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Grădinari”. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii, fără 
publicarea unui anunţ de participare, pentru o perioadă de 6 (şase) luni a 
contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, 
către S.C.Salubritate Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data atribuirii 
contractului de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, documentaţie care cuprinde 
Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare, Regulamentul de desfăşurare a activităţii de 
ecarisaj din municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfăurarea activităţilor 
de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova, Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii de ecarisaj în municipiul 
Craiova, Criteriile de selecţie, Proiectul Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare. 

25. Întrebări şi interpelări. 
 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea prin completare temeiului legal al 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 641/2014, privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale 
pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH 
INDUSTRY PARK CRAIOVA”; 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy 
Oltenia Cluster.  

4. Proiect de hotărâre privind prelungirii perioadei de disponibilitate a 
contractului de împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova şi 
HYPO NOE Gruppe Bank AG; 
5. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului de consilier 

local, din cadrul Consiliului Municipal Craiova, al dnei. Cristina Mariana 
Calangiu 
 

 

Înainte de a vă supune la vot ordinea de zi, vă anunţ că au fost retrase punctele 10, 
13, 24. Am să supun la vot în bloc şi ordinea de zi şi cele 5 puncte de peste ordinea de zi. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

 Am să vă rog ca primul punct pe care îl votăm, să fie ultimul de peste ordinea de 
zi.  

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului de consilier local, din 

cadrul Consiliului Municipal Craiova, al dnei. Cristina Mariana Calangiu 
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 

Craiova, în semestrul II al anului 2014. 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-

Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, din data de 26.02.2015. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova-
dl.Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală 
Ordinară a Asociaţiei „Craiova-Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 
06.03.2015. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor 
evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor 
proprietari, în anul 2015. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
situată în str. Bucovăţ, nr.179. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a şapte 
locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Râului, nr.42, cam.1, 2, 4, 6, 7, 9 şi 
str.Vlad Ţepeş, nr.20. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului 
Craiova. 
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9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile 
mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi 
grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti 
ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2015. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.598/2014 referitoare la 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 hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii 
comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova. 

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

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi 
modernizare Centru Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106”. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Amenajare 
clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Reţele utilităţi, branşamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 
5000 locuri”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de 
încălzire clădire şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul Charles 
Laugier. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Albinelor şi Aleile I+II”. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Antiaeriană”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Căpşunilor”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. 
Grădinari”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii, fără 
publicarea unui anunţ de participare, pentru o perioadă de 6 (şase) luni a 
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contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, 
către S.C.Salubritate Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data atribuirii 
contractului de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea prin completare temeiului legal al 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 641/2014, privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015; 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru 
administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK 
CRAIOVA” 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy Oltenia 
Cluster.  

26. Proiect de hotărâre privind prelungirii perioadei de disponibilitate a contractului de 
împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE 
Gruppe Bank AG; 

27. Întrebări şi interpelări. 
 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  încetarea de drept a mandatului de consilier 
local, din cadrul Consiliului Municipal Craiova, al dnei. Cristina Mariana 
Calangiu 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se ia act de cererea de demisie a dnei. Cristina Mariana Calangiu din calitatea de 

consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova.  
Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Municipal Craiova.  
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

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

 Dl. Preşedinte: 
 Nu se supune la vot, doar se ia act.  
 
 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, 
dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a 
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, din data de 
26.02.2015. 

 Dl. Badea: 
 Probabil că executivul a scăpat din vedere în a pune la acest proiect acceptele  din 
partea consiliilor locale ale comunelor care vor da delegarea de activităţi în salubritate. 
Este vorba de Bechet, Malu Mare, Almăj, Bucovăţ, Gherceşti. Dacă ele există este în 
regulă. În cazul în care respectivele consilii locale nu dau acest accept, vă daţi seama că 
n-o să poată să plătească aceste servicii pe care SC Salubris le va presta. Totodată, am 
observat că Adunarea generală Salubris,  se desfăşoară în aceeaşi zi cu adoptarea 
proiectului nostru şi cred că nu este timpul fizic necesar pentru a lua avizul de legalitate 
de la Prefectură. Poate fi o problemă, dl. Secretar? 
 Dl. Mischianu: 
 În situaţia de faţă avem de-a face cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară. 
Fiecare reprezentant al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară îşi manifestă votul prin 
reprezentantul său local. Evidnet că şi celelalte două localităţi vor avea reprezentantul  
care îşi va manifesta votul, dar fondul problemei este de modificare a Legii nr. 101 a 
salubrităţii prin includerea în obiectul de activitate a unor activităţi specifice acestei 
activităţi de gospodărire comunală. 
 Dl. Badea: 
 Nu mi-aţi răspuns la întrebare. Eu v-am întrebat dacă avizul de legalitate al 
proiectului pe care noi îl aprobăm astăzi, poate fi luat până la şedinţa de după-amiază la 
care d-na Primar va participa. Este normal pe orice proiect pe care noi îl avem în 
desfăşurare să luăm un aviz de legalitate de la prefect. Aveţi timp să-l luaţi până după 
amiază? 
 D-na Primar: 
 De regulă avizul de la Prefect se ia în aceeaşi zi. Dacă ceilalţi nu au mandatele din 
consiliile locale, evident că nu au cum să voteze. 
 Dl. Badea: 
 Am întrebat deoarece doar ce ne-aţi supus la vot procesele-verbale pe care dl. 
prefect ni le-a aprobat la ultimele trei şedinţe şi de asta am întrebat. Dacă vom avea până 
la ora când dvs. vă veţi prezenta la această adunare avizul de legalitate din partea 
prefectului? 
 D-na Primar: 
 De regulă, avizele de legalitate vin în aceeaşi zi. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Craiova – dna. Lia-Olguţa 

Vasilescu, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” din data de 26.02.2015, ordinea de zi cu privire 
la : 

              1) actul adiţional nr.3 la Contractul de delegare nr.1/2013 pentru unele activităţi 
ale serviciului de salubrizare a localităţilor membre; 

              2)  Regulamentul-cadru privind desfășurarea activității de salubrizare în aria de 
delegare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară  „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului 
Craiova-dl.Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Asociaţiei „Craiova-Capitală Culturală Europeană 
2021”, din data de 06.03.2015. 

 Dl. Cherciu: 
 Legat de acest punct, încep prin a spune că această titulatură mi se pare foarte 
vagă, anume că îl împuternicim pe domnul Ionuț Pârvulescu să voteze. Întrebarea este să 
voteze cum? Să voteze pentru sau să voteze împotrivă? Dacă este vorba să-l 
împuternicim să voteze împotrivă, atunci voi fi și eu de acord cu acest punct. Acum să 
mă justific de ce consider că ar trebui votat împotrivă. În primul rând remarc că este un 
progres substanțial în detalierea raportului de activitate al acestei asociații față de anul 
precedent, dar, în continuare, mă declar nemulțumit de acest raport.  
 Dacă este însă să mă refer la cifrele care ne-au fost prezentate,  o primă remarcă 
este faptul că, din totalul celor 24 miliarde lei, cât a cheltuit această asociație, un procent 
de 30% – deci o treime – a fost alocat pentru cheltuieli de reclamă și publicitate. Mie mi 
se pare cu totul și cu totul dezechilibrat să cheltuim  pentru claxon mai mult sau 
comparabil cu restul activităților culturale, care ar trebui într-adevăr, să fie motorul. 
 Intrând în amănunt deşi nu am avut posibilitatea pentru că raportul conține doar o 
înșiruire de site-uri și de publicații, fără să ni se specifice cât anume s-a alocat pentru 
fiecare. Mă întreb care au fost criteriile pe baza cărora aceste site-uri au primit bani 
pentru a ne face reclamă? Și spun asta pentru că ei, în mod normal, ar trebui să prezinte o 
situație exactă, cu numărul de accesări, cu structura persoanelor – pe vârstă, pe profesii – 
care accesează aceste site-uri. Atunci întreb: când s-a luat decizia pentru că din raport nu 
rezultă asta, s-au solicitat aceste lucruri, care se cunosc sub denumirea de reit carduri? 
Pentru că altfel, dacă nu s-a făcut acest lucru, evident, înseamnă că banii au fost cheltuiţi 
pe criterii cu totul şi cu totul subiective. Și îmi permit să vă enumăr câteva exemple din 
această listă foarte foarte bogată: site-ul ziareromânesti.info nu există nici o referire la 
Craiova Capitală Europeană, site-ul revistaculturala.ro – nu funcționează, aş putea spune 
că nu există, dar nu funcţionează, www.ziare.ro nu funcționează, sportpublicare.ro – nu 
funcționează, www.pescurt.ro nu are absolut nici un articol pe acest subiect, încă o dată 
am folosit căutarea care este pentru site-ul respectiv, epoliticziua news.ro – niciun articol,  
www.agentia.org – nici un articol. Așadar, majoritatea nu au nici o referire despre 
Craiova. Sunt, într-adevăr site-uri care sunt mai degrabă, site-uri gratuite, deci care 
indexează știri publicate de alte site-uri, cum este de exemplu techradar, dar exclusiv24 
imediat următor nu funcţionează. Cel mai simpatic este un site fidi.mi, este un site în 
limba maghiară, dar care, dacă ai introdus cuvântul Craiova, nu-ți întoarce nici un 
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rezultat. Mai este un site, b365.ro, care este un site dedicat municipiului București și nu 
are nici o legătură cu Craiova. Nu vreau să vă plictisesc, mai sunt foarte multe, sau aş 
putea spune majoritatea.  
 Pe de altă parte, constat că s-au alocat sume, nu ştiu câte și unor instituții media 
locale. Eu ştiu că adresabilitatea noastră, în calitate de Capitală Culturală Europeană, este 
în special către ceilalți europeni, dincolo de graniţele ţării. Nu știu câți din restul Europei 
citesc site-uri care, dacă le vom verifica audiența, nu vreau să dau nume, sunt site-uri 
care nu depășesc 100 de cititori pe zi. E adevărat că majoritatea acestor site-uri, dacă e să 
privim ce fel de știri promovează, promovează în general calitățile doamnei primar. Și 
sunt, în majoritate, articole pe care eu, sincersă fiu, în locul dvs., dacă aș fi lăudat așa de 
deșănțat, nu m-aș simți bine. Ca să nu mai lungesc foarte mult, revin, aș solicita ca acest 
raport de activitate să fie însoţit nu doar de prezentarea sintetică ci şi de prezentarea 
analitică a cheltuielilor, însemnând fiecare beneficiar al acestor fonduri să fie specificat 
cu datele de contact. De asemenea, pentru că am văzut că apare şi un memorandum care 
ar urma să fie încheiat între consiliul local şi această asociaţie, mi se pare ca obligatoriu 
să fie specificată și obligativitatea prezentării acestui raport cu datele analitice până la 
data de 15 martie. Altă condiție, care mi se pare obligatorie a fi îndeplinită de această 
asociaţie, și care trebuie prevăzută în memorandum, este ca aceste achiziții publice – chit 
că este vorba de o entitate privată  – să fie publicate pe SEAP. Acestea fiind zise, mă 
declar nemulţumit de  conţinutul raportului şi ceea ce am spus de la bun început, solicit 
ca votul să fie împotrivă până la momentul  în care asociaţia va prezenta un raport 
edificator asupra cheltuielilor. Mulţumesc. 
 D-na Primar: 
 Desigur, este părerea dumneavoastră, aţi văzut probabil că acolo sunt zeci de site-
uri, este și Realitatea, Antena, toată media națională, deci nu numai cele pe care le-ați 
prezentat dumneavoastră. Asociația a prezentat un raport la şedinţa de data trecută, pe 
care îl au toți consilierii şi evidnet,  în înțelepciunea dumneavoastră, veți stabili cum veți 
vota.  
 Dl. Preşedinte: 
 Legat de reclamă şi publicitate aş vrea să răspund eu. Cred că totuşi, sumele 
cheltuite sunt prea mici pentru scopul nostru pe care îl avem final, iar o treime din buget 
pentru reclamă şi publicitate înseamnă aducerea la cunoştinţa publică a celor din Craiova, 
pe de-o parte, şi a celor din România, pe de altă parte, a competiţiei naţionale dintre 
oraşele candidate pentru această titulatură. Nici eu nu ştiu pe dinafară suma cheltuită. O 
treime din buget cheltuită pentru reclamă şi publicitate la nivel local şi naţional este încă 
foarte puţin. Pe de altă parte, întrebaţi de ce în media locală. Pentru că un punct 
important pe care trebuie să îl câştigăm, sunt cetăţenii cetăţii noastre. Dacă oamenii din 
Craiova nu ştiu că suntem în această bătălie, cum ar putea să susţină o bătălie, cu 
ghilimele de rigoare, cu celelalte oraşe de la noi din ţară.  
 Dl. Badea: 
 Este un proiect extrem de important pentru Craiova la care am acceptat în mare 
parte toți cei care suntem în consiliu. Ce nu înțeleg eu este faptul că totuși ne puneți să 
votăm bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2014 în 2015. Doamna primar, ați fi putut 
foarte bine să-i previzionaţi la începutul lui 2014 și să ne puneți să votăm pe cei 2,4 
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milioane pe care-i alocați acestei asociații și noi să fim de acord. Nu este niciun fel de 
problemă. Faptul că ne puneți acum, în 2015, să fim de acord cu cheltuielile care s-au 
făcut pentru deplasările în străinătate, să ne puneţi să fim de acord cu onorarile pe care 
le-ați dat artiștilor, să ne puneți să votăm multe dintre activitățile pe care le-a desfășurat 
asociația în 2015 nu mi se pare normal. Mă simt cam martor la căratul apei. Ar fi fost 
corect să ne puneți la începutul anului bugetul alocat acestei asociații și noi să-l votăm și 
sigur l-am fi votat, pentru că până la urmă este un proiect extrem de important și de 
ambițios la care toți cei din Craiova l-am accesat. De aceea, vă rugăm ca pe viitor pentru 
a da descărcare de gestiune şi pentru a avea descărcare de gestiune, să ne puneți sumele 
necesare desfășurării activităţii acestei asociații la începutul anului ca să votăm fără 
niciun fel de problemă. 
 Dl. Cherciu: 
 Mi-e teamă că mă răstălmăciți.  Eu nu am spus că nu trebuie activităţi de reclamă, 
eu m-am referit la cei 8 miliarde lei care, raportați la ceilalți 16 miliarde de lei, mi se pare 
nepermis de mare. Legat de media locală, la fel, nu am negat necesitatea de a populariza 
şi în rândul cetăţenilor Craiovei, dar problema este s-o facem cu eficiență. Dacă noi 
cheltuim bani de reclamă pe publicaţii on-line care au câteva zeci, sute de accesări 
pe zi, sunt bani aruncaţi pe fereastră. Ăsta este lucrul pe care am vrut  să-l spun, 
nu că nu este necesară reclama, sau că nu trebuie făcută în media locală.   
 Dl. Vasile: 
 Vroiam să motivez votul împotrivă din aceleaşi considerente pe care le-au spus şi 
colegii noştri, nu putem să luăm act de nişte cheltuieli făcute fără să ştim de ele.  
 Dl. Ştefârţă: 
 Am o întrebare tehnică pentru dl. director Mischianu. În condiţiile în care Muzeul 
de Artă este membru în această asociaţie, şi eu conduc această instituţie, sunt în conflict 
de interese în momentul în care votez? 
 Dl. Mischianu: 
 Recomandabil este să vă abţineţi de la vot. 
 D-ra Predescu: 
 Eu vreau să spun ceva de substanţă sau nu ştiu cum va fi apreciat, dar este o 
consideraţie personală.  Am fost de curând la Iași la un concurs profesional în cadrul 
Universității. Cred că orașul nostru este puțin în urmă în privința pregătirilor pentru 
această competiție. Alții au început-o cu mult mai demult, din alte mandate de primar. 
Am văzut cum arată centrul Iașului, am văzut cât de mulți bani s-au investit acolo și cred 
că, dacă din 2012 am început această competiție care este una internă între noi, orașele  
României merită să recuperăm ceea ce am pierdut înainte și să ne concentrăm pe ceea ce 
avem de făcut de acum încolo. Cred că trebuie să sprijinim acțiunile din cadrul acestui 
proiect 
 Dl. Cotescu: 
 În aceeaşi notă, aş dori să transmit şi eu un cuvânt. Constat cu amărăciune că de 
când s-a lansat parcă acest proiect, Craiova capitală culturală europeană, sunt colegi pe 
care nu-i înţeleg, putem să ne uităm în stenograme în permanenţă a fost criticat, criticat 
orice. Adică să luăm cuvântul să nu treacă punctul pe ordinea de zi şi să constatăm faptul  
că totuşi, în Craiova, lucrurile se mișcă. Ne uităm că s-au revitalizat toate instituțiile de 
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cultură, s-au modernizat instituţiile de cultură, s-au reviotalizat instituţiile de cultură, deci 
au devenit vii, s-a schimbat imaginea municipiului Craiova, şi nu putem să contestăm 
acest lucru, se investește în școli, în spitale și toate astea contribuie  la imaginea 
municipiului Craiova pe fondul acestui deziderat şi acestui proiect de Capitală Culturală 
Europeană. Cu alte cuvinte, cred că ar trebui să vedem că lucrurile se mișcă și dacă sunt 
lucruri de nuanță, eu aș propune colegilor noștrii să facă o listă cu ce doresc și cu ce nu 
doresc astfel încât să știm și noi ce doleanță au. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Vreau să-l asigur pe colegul meu, pe dl. consilier Cherciu, că în ultimele zile chiar 
am analizat cu foarte mare atenţie bilanţul prezentat de dl. Zamfir, aidoma cum am 
analizat împreună cu dvs.  situaţia de la Termo. Deci am avut toate documentele pe masă 
şi îi asigur că nu avem de ce să ne creăm o idee de suspiciune. 
 Dl. Nicoli: 
 Aş dori să spun că legislaţia României obligă fiecare persoană juridică să-şi aprobe 
activitatea. Ar trebui să apreciem că în mod transparent vin şi ne prezintă materialele şi 
noi nu facem altceva decât dăm un mandat reprezentzantului nostru să aprobe acest mod 
transparent de a-şi prezenta activitatea. Noi am avut un buget, am aprobat un program, 
iar oportunitatea şi necesitatea activităţilor  aparţine acestei persoane juridice create de 
noi. De aceea, cred că susţinerea reprezentantului nostru după ce executivul a analizat 
bine materialele este o necesitate şi un lucru pozitiv faptul că transparent ştim ce se 
întâmplă.  
 Dl. Socoteanu: 
 Oarecum dl. Nicoli mi-a luat vorbele pe care vroiam să le spun în parte. Pe de altă 
parte, aş vrea să îi contrazic pe colegii mei, începând de la domnul Cotescu, care spunea 
că în permanenţă am avut probleme cu privire la activitatea asociaţiei. Eu îmi amintesc 
că nu am avut în permanenţă, că a fost un proiect asumat de către toţi consilierii la 
începutul mandatului şi am votat in corpore pentru demararea şi implementarea acestui 
proiect. Abia acum apar criticile, din punctul meu de vedere artificiale, tocmai pentru că, 
atât timp cât bugetul a fost agreat, modalitatea concretă de cheltuire a sumelor de bani nu 
cred că poate fi pusă în discuţie la momentul actual. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin 

Pîrvulescu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei „Craiova – 
Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 06.03.2015, următoarea ordine 
de zi: 
a. prezentarea raportului de activitate pentru anul 2014; 
b. prezentarea proiectului de buget pentru anul 2015, necesar proiectelor 

propuse; 
c. alte probleme. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie 
Ziar, Purtător de Cuvânt, dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu şi Asociaţia „Craiova – 
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Capitală Culturală Europeană 2021” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă (Vasile, Cherciu, Badea) şi 2 abţineri (Pană, Ştefârţă). 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2015. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care 
urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în 
anul 2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, situată în str. Bucovăţ, nr.179. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă  repartizarea, în vederea închirierii, către Dumitru Laurenţiu Marian, a 

unei locuinţe, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str. Bucovăţ, nr.179. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere a locuinţei identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
şapte locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Râului, nr.42, cam.1, 2, 4, 6, 
7, 9 şi str.Vlad Ţepeş, nr.20. 

 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 a 6 imobile, cu destinaţia de 

locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflate în administrarea  
municipiului Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă stabilirea destinaţiei de locuinţă socială a unităţii locative, cu destinaţia 
de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea  
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, situată în str.Vlad Ţepeş, nr.20, compusă din o cameră de 9,27 mp., 
bucătărie de 12,94 mp., w.c. de 2 mp. în folosinţă exclusivă şi în folosinţă 
comună: culoar de 7,40 mp. şi teren curte de 10,00 mp. 

Art.3. Se aprobă trecerea din proprietatea privată a municipiului  Craiova şi 
administrarea municipiului Craiova, în proprietatea publică a municipiului 
Craiova, a bunurilor imobile prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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 prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţelor sociale prevăzute la 
art.1 şi 2 din prezenta hotărâre, către actualii deţinători, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.7. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la art.2 din prezenta hotărâre, va fi 
încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova. 

Art.8. 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. 
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Art.9. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin   
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a 
Hotărârii Guvernului nr. 141/2008. 

Art.10.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.  
 
 

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

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

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

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

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, 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.  
 
 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate 
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap 
accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii 
personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna 
martie 2015. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă  acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniile   mijloacelor 
de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi 
pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai 
acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2015, în baza valabilităţii 
certificatului de persoană cu handicap.  

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

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

 Art.3. Decontarea contravalorii abonamentelor eliberate în cursul lunii februarie 2015, 
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.  
 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.598/2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova. 

 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Înscrierile din partea consilierilor şi supuse către votul dvs. sunt următoarele: 
Colegiul Naţional „Carol I” – Răzvan Florentin Socoteanu, Colegiul Naţional „Fraţii 
Buzeşti” – Gheorghe Pîrvu, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” – Bianca 
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Maria Carmen Predescu, Şcoala Gimnazială „Traian” – Dorel Voicu, Centrul Judeţean de 
Excelenţă Dolj – Lucian Costin Dindirică. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot prin vot deschis propunerea d-lui Daşoveanu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se ia act de demisia dlui.Dan Daşoveanu, Viceprimar al Municipiului Craiova, 

din consiliile de administraţie ale următoarelor instituţii de învăţământ: Colegiul 
Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional 
Pedagogic „Ştefan Velovan”, Liceul „Matei Basarab”, Şcoala Gimnazială 
„Traian” şi Grădiniţa cu Program Normal „Axia”.  

Art.2. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
instituţiile de învăţământ, după cum urmează: 

Colegiul Naţional „Carol I” – Răzvan Florentin Socoteanu 
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” – Gheorghe Pîrvu  
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” – Bianca Maria Carmen Predescu  
Şcoala Gimnazială „Traian” – Dorel Voicu 
Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj – Lucian Costin Dindirică 
Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi instituţiile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 Dl. Badea: 
 Cred că este o mică scăpare a celor care au întocmit documentaţia. Ne cereţi 
prelungirea pentru două contracte până la 31.12.2018 la societăţile SC Agroatcam SRL şi 
SC Nikos Tobe SRL, iar mai jos contractele sunt pentru SC Bri Plant SRL şi SC Nicos 
Tobe SRL. Ia uitaţi-vă, dl. Secretar, să vedeţi, că altfel ne induceţi în eroare şi este păcat. 
Ne propuneţi una şi votăm pentru altul. Am fost tot timpul alături de d-na primar la toate 
demersurile pe care dânsa le-a făcut pentru demolarea chioşcurilor din Craiova care nu 
respectau avizele de legalitate. Cred că pe viitor şi chiar şi în acest caz ar putea fi invocat  
art. 123 din Legea 215 ca să le scoatem la licitaţie să le dăm posibilitatea tuturor celor 
care vor să intre în Piaţa Mare să participe să luăm un preţ bun. 
 D-na Primar: 
 Toate se scot la licitaţie în pieţe, absolut toate. Aceasta este o prelungire după ce 
au avut licitaţie. Deci a existat o licitaţie acolo, iar în ceea ce priveşte pe celelalte 
chioşcuri, vă aduc aminte că de când sunt primar nu am scos niciun chioşc la închiriere, 
nici cu licitaţie, nici fără licitaţie. Acum se lucrează la un regulament de către cei de la 
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patrimoniu şi de către cei de la Direcţia de taxe şi impozite. În momentul când va fi gata, 
vom putea să scoatem la licitaţie chioşcurile.  
 Dl. Badea: 
 Sunt de acord cu dvs., totdeauna v-am susţinut pe aceste proiecte. Cred că era bine 
ca inclusiv aceste două spaţii care sunt în Piaţa Mare, să fie scoase la licitaţie, pentru că, 
conform contractului pe care îl aveau la sfârşitul perioadei de închiriere, trebuie să 
predea spaţiile şi terenurile înapoi, conform cum le-au primit. 
 D-na Primar: 
 Daţi-i cuvântul d-lui director Neagoe pentru a vă explica toate aceste lucruri. 
 Dl. director Neagoe: 
 Este vorba de 4 societăţi. Toate contractele au fost date pe licitaţie. Două societăţi 
la care faceţi referire şi sunt până în 2015 prelungite pentru trei luni, au luat autorizaţia 
de construire cu întârziere datorită avizelor care au fost greu de luat şi am prelungit 
pentru trei luni la cele care au luat autorizaţia mai târziu. Adică au reuşit să ia autorizaţia, 
au dat dovadă de bună credinţă şi aşteptăm să facă recepţia lucrărilor. Ele au fost date pe 
licitaţie şi se cere prelungirea în consiliul local. Cele care sunt până în 2018 propuse, 
celelalte două, înseamnă că au luat autorizaţia de construire şi au făcut deja şi recepţia. 
Ceilalţi nu au făcut recepţia. Până nu fac recepţia, nu putem să facem prelungirea până în 
2018 şi am prelungit încă 2-3 luni ca să poată să-şi închidă autorizaţia de construire, dar 
toate spaţiile, şi primele două şi ultimele două, au fost date  printr-o licitaţie publică mult 
în urmă, numai că unii şi-au modernizat dar nu au închis autorizaţia de construire, care 
închis înseamnă cu proces-verbal de recepţie din partea primăriei,  unele nu. La cele care 
au procesul-verbal care ne certifică faptul că au fost modernizatre conform 
regulamentului, am propus până în 2018, la celelalte am propus pe două luni, pentru că 
au dat dovadă de bună credinţă, din moment ce există autorizaţie deja eliberată pe 
numele acestora şi în condiţiile în care ei deja s-au apucat de lucrări, nu putem să  nu-i 
ajutăm. Noi aşa am propus . 
 Dl. Badea: 
 Am pornit discuţia de la acea scăpare pe care executivul a văzut-o. Este adevărat 
sau nu? În cazul în care este adevărat vă propunem să scoatem de pe ordinea de zi pentru 
că altfel este nepotrivit să votăm un proiect care nu are totul în legalitate.  
 Dl. director Mischianu: 
 Este o eroare cu contractul nr. 3120.  
 Dl. Preşedinte: 
 Il retragem pentru a fi remediat. 
 
 

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

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

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

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate şi Caietele de sarcini în vederea închirierii 
terenurilor identificate la art. 1, conform anexelor nr.2 – 9, respectiv anexelor 
nr.10-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.642/2014 referitoare la aprobarea 
taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului 
Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015. 

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

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

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

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

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

Craiova, aflate în administrarea Regiei  Autonome de Administrare a Domeniului 
Public si Fondului Locativ Craiova, după cum urmează: 

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

b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Reabilitare şi modernizare Centru Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, 
nr.106”. 

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

Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare Centru 
Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106” – având următorii indicatori 
tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                    8.830.916 lei  
                                                                 respectiv 1.971.715 euro 
                                                                                          (1 euro = 4,4788 lei) 

             din care construcţii montaj (C+M)                                 5.669.787 lei  
                                                                                                      respectiv 1.265.917 euro 
            Durata de realizare:                                                          8 luni 

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

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Amenajare clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”. 

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

Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Expertizei tehnice şi a  
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului 
Filantropia” – având următorii indicatori tehnico – economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                       36.015.665 lei         

             din care construcţii montaj (C+M)                                     26.812.383 lei  
             Durata de realizare:                                                             24 luni 
             Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
             Sc = 2.168,20 mp. 
             Sdc = 9.145,00 mp. 
             Nr. paturi = 183 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Reţele utilităţi, branşamente Stadion de atletism cu 
capacitate de peste 5000 locuri”. 

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

branşamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”, având 
următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (mii lei)     - 2.781.769  lei   
                                                                                              (617.663 Euro) 

              din care construcţii+montaj (C+M)                                   - 2.622.510 lei  
                                                                                                        (582.301 Euro) 
             2. Durata de realizare a investiţiei       - 4 luni  
              (1 euro=4,5037 lei) 
             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. 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.  
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem 
de încălzire clădire şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul 
Charles Laugier. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire locală clădire 
şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul Charles Laugier – 
opţiunea 2 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        301.000 lei         

               din care construcţii montaj (C+M)                                  157.088 lei  
  2. Utilaj cu montaj                                                                65.720 lei 
  3. Capacitate punct termic                                                    120 Kw 

            4. Durata de realizare:                                                           5 luni 
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    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Albinelor şi Aleile I+II”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Albinelor şi Aleile 
I+II” – varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)       1.151,59 mii lei         

               din care construcţii montaj (C+M)                                  980,06 mii  lei  
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. lungime stradă:   321,36 m;  

            4. lungimi alei:   L Aleea 1=73 m, L Aleea 2=36 m; 
            5. lăţime parte carosabilă variabil de la l=1x3 m, la l=2x3 m pe primii 125 m şi 
l=2x3 m pe următorii 140 m, până la str.Motru; 

  6. lăţime trotuar stânga l=1 m pe primii 125 m şi l=1,50 m pe următorii 140 m 
până la str.Motru; 

  7. lăţime trotuar dreapta l=1,50 m pe 250 m; 
  8. canalizare pluvială      297 m, 
    prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Antiaeriană”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Antiaeriană” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        966,31 mii lei         
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               din care construcţii montaj (C+M)                                  814,89 mii  lei  
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. lungime stradă:    354 m;  

            4. lăţime stradă:       5,50 m; 
            5. lungime trotuare: 425 m; 

  6. lăţimi trotuare:    1,00 m, 
      prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Căpşunilor”. 

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

intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Căpşunilor” – 
varianta 1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        938,56 mii lei         

               din care construcţii montaj (C+M)                                  791,36 mii  lei  
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. lungime stradă:    280 m;  

            4. lăţime stradă:       5,00 m; 
            5. lăţime trotuar stânga l=1 m, pe o lungime de 260 m; 

  6. lăţime trotuar dreapta l=1m, numai pe primii 115m; 
  7. canalizare pluvială    280 m, 
      prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare str. Grădinari”. 

 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă Expertiza tehnică şi  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Grădinari” – varianta 
1 – având următorii indicatori tehnico – economici: 
1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)        2.828,32 mii lei         

               din care construcţii montaj (C+M)                                  2.459,76 mii  lei  
  2. Eşalonarea investiţiei: 3 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire 
  3. lungime stradă:      973,45 m;  

            4. lăţime stradă:         5,50 m; 
            5. lungime trotuare:   1450 m; 

  6. lăţimi trotuare    2 m stânga, 2 m dreapta, 
      prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii, 
fără publicarea unui anunţ de participare, pentru o perioadă de 6 (şase) luni a 
contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare, către S.C.Salubritate Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data 
atribuirii contractului de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă. 

 Dl. Badea 
 Dăm  pentru șase luni acest serviciu către cei de la Salubritate, după aceste şase 
luni îl vom scoate la licitație și, probabil, va veni un investitor care  va câștiga. Să zicem 
probabil, ceea ce nu ne dorim. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vom avea ceva 
probleme. Vom avea probleme la anexe pentru că pe anexele 1 şi 2 sunt extrem de multe 
terenuri care sunt prinse ca spații verzi şi care nu mai există în realitate. M-am uitat 
special pe ele şi am văzut că ceea ce spun este adevărat. Totodată eram obligaţi pe Legea 
24 din 2007 să facem o inventariere a terenurilor spaţii verzi. Acest inventar pe care îl 
avem acum la dispoziţie cu anexele 1 şi 2 este din 2002, ceea ce nu este bine. O să vă 
citesc doar câteva dintre terenurile care sunt trecute în aceste anexe la caietul de sarcini şi 
pe care nu le mai avem ca terenuri spaţii verzi. Grădina pasaj Amaradia 11.262 m – zonă 
verde, nu mai există pentru că a fost realizat pasajul suprateran. Grădina Patria Dolce vita 
3.400 m nu mai există. Scuarul de la Complexul Unirea 950 m s-a desfiinţat prin 
construirea pasajului suprateran. Scuarul de la Peco Severinului 1900 m nu mai există 
această suprafaţă prin extinderea staţiei peco. Scuarul din str. Romul 2700 m este 
desfiinţat pentru construirea pasajului subteran unde sunt statuire nud. Scuarul de la 
Theodor Aman 4900 m s-a desfiinţat pentru reconstrucţia centrului vechi. Acestea sunt 
doar câteva de la anexa 1. Adunate sunt peste 80-90 mii m de suprafeţe de teren spaţiu 
verde pe care în cazul în care o firmă privată vine şi câştigă licitaţia, ni le va băga la 
plată. Va trebui să reactualizăm rapid. Totodată m-am uitat la anexa 2 şi am văzut Lacul 
Tanchiştilor. 50 mii m. Nu este al nostru, este al ministerului Apărării. La cul valea 
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Şarpelui este al Ministerului Apărării. Ca să nu vorbesc că şi Lacul Valea Fetii o parte 
din el este al Ministerului Apărării. Cred că nu vom putea, deşi buna noastră intenţie este 
clară, dar nu vom putea  din punt de vedere legal să facem plăţi pentru terenuri care nu 
aparţin domeniului public. Vă mulţumesc. 
 Dl. Vasile: 
 Şi eu voi vota împotrivă, pentru că la fel, consider că nu  putem plăti pentru niște 
spații verzi care nu mai există sau pe care le are altcineva în proprietate. Mai mult decât 
atât, continuăm să prelungim cu câte şase luni de zile, prin derogare de la Ordonanţa 34,  
pentru că nu putem să facem un caiet de sarcini. Nu înţeleg de ce s-a scos punctul 24 de 
pe ordinea de zi, în schimb noi prelungim, prelungim şi nu putem să aprobăm  o 
documentaţie de atribuire. 
 Dl. director Glăvan: 
 Cu privire la cele menţionate de dl. consilier Badea, la acest punct nu se aprobă 
decât  negocierea directă a contractului către salubritate. Anexele despre care face 
vorbire sunt la punctul 24 care este retras.  
 Dl. Badea: 
 Eu le am pe punctul 23.  
 Dl. director Glăvan: 
 La punctul 23 nu este vorba de niciun caiet de sarcini ci doar procedura negocierii 
fără pubvlicarea unui anunţ de participare. 
 Dl. Badea: 
 Intraţi acum pe internet şi vedeţi la primăria.ro că  la punctul 23 aveţi ceea ce v-am 
spus eu. Asta nu înseamnă că eu sunt împotriva proiectului, ci doar am ridicat o problemă 
până la urmă de fond. Este vorba de nişte bani publici pe care n-are rost să-i plătim dacă 
nu există. 
 D-na Primar: 
 Nu se plătește nici un ban public în plus, pentru că se face decontul doar pe ceea ce 
se realizează. Adică, în momentul în care ei vin şi fac dezinsecția, vin după și fac 
decontarea pe zone.  Noi nu avem un registru al spațiilor verzi, este adevărat. Este 
adevărat  și că ne obligă legea. De trei ani de zile am tot încercat să-l băgăm în buget, mi 
s-a părut o cheltuială mult prea mare și nejustificată, dacă vreţi, ca să măsor trei metri de 
gard în fiecare cartier și să plătesc o căruță de bani la nişte firme. Mai știm și noi cum 
apar și de ce apar unele legi. Dar este foarte adevărat că la un moment dat, când vom 
avea PUG-ul, va trebui să avem şi tot registrul spaţiilor verzi şi toate celelalte. După cum 
ştiţi, suntem în procedură de licitaţie cu PUG-ul.  
 D-ra Predescu: 
 Dl. preşedinte, şi eu când am studiat ordinea de zi, îmi aduc aminte că la acest 
punct era doar măsura prelungirii, iar documentaţia era la un alt punct. Pentru a elucida 
această problemă, vă rog să daţi cuvântul d-lui Mischianu, care exercită funcţia de 
secretar şi să citească care sunt documentele anexate la punctul în discuţie. 
 Dl. director Mischianu: 
 Dacă-mi permiteţi, avem doar raportul de specialitate la acest punct, fără nicio 
anexă.  
 D-na Primar: 
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 Deci, domnul Badea, erați pe lângă subiect!  
 Dl. Badea: 
 D-na primar, nu fiți răutăcioasă! Eu, în general, vă ridic probleme pertinente, dar, 
dacă dumneavoastră mă luați la matineu, înseamnă cu adevărat că nu ne respectăm. Se 
poate? Tocmai dumneavoastră?  
 Dl. Cherciu: 
 Eu sincer, chiar nu consider că dl. Badea a fost pe lângă subiect, pentru că totuşi 
punctul 24 cu documentaţia respectivă a fost publicat. Chit că-l retrageţi, dar nu din 
aceste motive se retrage, deci ceea ce dovedeşte că oricum l-am fi primit fără sesizările 
dânsului, în aceeaşi formă. Problema este mult mai gravă și dumneavoastră ar trebui să 
fiți prima care este îngrijorată. Această neglijență în întocmirea documentelor, lucru care 
conduce la faptul că  prelungim a nu știu câta oară sau eventual retragem acest proiect. 
La fel s-a întâmplat și cu iluminatul public, având, culmea-culmilor, surpriza că noi, 
consilierii din opoziție, care am atras atenția, dar, la final, presa dumneavoastră de casă 
să ne scoată pe noi vinovați că, din cauza noastră, nu o să mai avem iluminat. Asta 
înseamnă că tot din cauza noastră vom ajunge ca șobolanii să mănânce craiovenii și o să 
spuneți că noi, opoziția, care suntem trei – patru, că nici eu nu știu câți mai suntem… Fac 
apel la dumneavoastră ca funcționarii care au aceste obligaţii să-și facă treaba, nu să ne 
scoateți pe noi vinovați mâine poimâine că a spus dl. Badea nu ştiu ce la punctul 23 sau 
24 şi avem şobolani şi tânţari în oraş. 
 D-na Primar: 
 Deci înseamnă că nu a fost greşeala nici unui funcţionar, pentru că, din câte 
înţeleg, doar dl. Badea a primit într-un fişier documentele anexă de la  celălalt punct de 
pe ordinea de zi. În ceea ce priveşte şobolanii şi ţânţarii, nu pot să ne mănânce mai mult 
decât şi pe mandatele anterioare, având în vedere că tot salubritatea a gestionat acest 
serviciu până acum. Dacă se retrage acel punct de pe ordinea de zi este că vrem să facem 
dezinsecţia oraşului cu avio, cu avioane, exact cum se întâmplă şi în alte oraşe din 
România. Am dus multă muncă de lămurirte ca să discut cu funcţionarii noştri care de 
fiecare dată  au dat sau nu un aviz care ar trebui luat de la Direcţia de Sănătate Publică, 
Sanitar Veterinară. Până la urmă nu era nevoie de  aceste avize. Deci se va scoate cu avio 
la licitaţie. 
 Dl. Ştefârţă: 
 Mie îmi trezeşte o mare nedumerire modul în care punem problema cheltuirii 
banului public în sensul că înţeleg că trebuie să cerem voie armatei să trecem cu avionul 
ca să omorâm ţânţarii pe balta pe care o au dânşii în folosinţă. Eu mă gândesc de ce nu 
mi-aţi cere şi mie voie în calitate de proprietar pe anumite suprafeţe de teren pentru că 
avionul o să treacă şi deasupra proprietăţilor mele şi iată că dvs. veţi consuma bani pe o 
proprietate privată, a mea, şi ceva nu este în regulă. Eu zic aşa, că trebuie să gândim 
lucrurile la modul următor: există suprafeţele respective în administrativul oraşului 
Craiova?  De acest administrativ trebuie să ne ocupăm noi. Că aparţine armatei, că 
aparţine lui Ştefârţă, de peste tot trebuie să dispară şi ţânţarii şi alte insecte. 
 D-na Primar: 
 Mi se pare absolut corect cu atât mai mult cu cât anul trecut am avut o foarte mare 
problemă că cei de la salubritate şi pe drept cuvânt ştiind că cineva îi va întreba cum 
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decontează sumele respective, au refuzat să intre pe Balta Craioviţei, ca să facă 
dezinsecţia şi nu trebuie să vă amintim cum a fost cart. Craioviţa anul trecut mâncat de 
ţânţari din cauza faptului că nu am putut să trecem şi peste această zonă. Se va face cu 
avio, tocmai asta este partea cea mai bună, că se face pe toată suprafaţa oraşului 
indiferent că este proprietatea dvs. casa dvs., sau că este a statului în administrarea 
armatei. 
 D-ra Predescu: 
 Vreau doar să spun că este un serviciu de interes public, ca atare el se realizează în 
interesul comunităţii, al municipiului Craiova şi al locuitorilor.  Pe de altă parte este de la 
sine înţeles că acele anexe se vor reactualiza în măsura în care ele mai sunt necesare în 
raport de noua configurare a proiectului care este avut în vedere de executiv. 
 Dl. Ştefârţă: 
 O observaţie. Trebuia să o fac la interpelări, dar este legată de subiectul ăsta. A 
apărut acum un articol de lege, am să vă dau exact şi legea, şi articolul, nu le ştiu pe 
dinafară, care  stipulează că autoritatea locală este obligată să scoată din evidenţa sa 
spaţiile verzi care sunt intabulate ca şi curţi construcţii. Ce se întâmplă? Foarte multe 
suprafeţe au fost retrocedate, sunt în zone considerate zone verzi, pe care noi ni le 
însuşim în continuare ca zone verzi,  dar iată că articolul ăsta de lege ne spune că nu mai 
trebuie să le considerăm zone verzi, deci nu mai există zone verzi  pe suprafeţe private. 
Asta nu este legat de ce votăm acum. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii fără publicarea unui anunţ de 

participare, pentru o perioadă de 6 luni, a contractului de delegare pentru 
activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în municipiul Craiova, către 
S.C. Salubritatea Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data atribuirii contractului 
de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă. 

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

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

23. Proiect de hotărâre privind modificarea prin completare temeiului legal al 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 641/2014, privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015; 

 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 prin completare a temeiului legal al Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.641/2014 privind aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale, pentru anul 2015, cu prevederile art.125 alin.1 şi 2 lit.d din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 
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nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.92/2003. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Impozite şi Taxe 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.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale 
pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH 
INDUSTRY PARK CRAIOVA”; 

 D-ra Predescu: 
 Eu solicit rectificarea sub două aspecte: pe de o parte la art. 1 să fie scris cu alin. 1 
pentru literele deja existente şi introducerea alin. 2 cu următorul text: „Scutirile prevăzute 
la alin.1 vor opera pe toată perioada de valabilitate a Titlului de parc industrial deţinut de 
societate în condiţiile legii şi a schemelor de ajutor de stat aplicabile, dar nu mai mult de 
30 de ani.” Este o dispoziţie care decurge din lege, dar oricum trebuie prevăzută atâta 
timp cât  alin. Următor priveşte o excepţie. Ca atare, se arată şi termenul pentru când 
operează şi excepţia şi condiţiile în care operează. Iar la art. 2 este o chestiune mai mult 
de tehnoredactare, rândul 3 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor. 
 Dl. Nicoli: 
 De acord, este una din solicitările noastre, 30 de ani în condiţiile existenţei titlului 
de parc şi a schemelor de ajutor de stat fiindcă există riscul ca în viitor schemele să nu 
mai fie. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, aşa cum a fost reformulat de d-ra 
Predescu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.7/2015, şi va avea următorul conţinut: 
           “Art.1. Se aprobă  acordarea, pentru administratorul şi rezidenţii Parcului 

Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”, aşa cum sunt definiţi 
în Legea nr. 186/2013 privind constituirea parcurilor industriale, următoarele 
facilităţi: 

            (1)  
  a) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent 

parcului industrial, potrivit prevederilor art.257 lit.l) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte 
din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 
din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile locale; 
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d) scutire, în condiţiile legii, de la plata oricăror taxe datorate bugetului local al 
municipiului Craiova pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, 
autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru 
terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul 
industrial.” 

(2) Scutirile prevăzute la alin.1 vor opera pe toată perioada de valabilitate a 
Titlului de parc industrial deţinut de societate în condiţiile legii şi a schemelor de 
ajutor de stat aplicabile, dar nu mai mult de 30 de ani.” 

Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, în calitate de autoritate publică 
locală să emită, în conformitate cu prevederile Ordinului MADRAP nr. 2980/2013 
privind aprobarea conditiile de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile 
realizate în parcurile industriale, modificat prin Ordinul 1451/2015, acordurile de 
principiu privind acordarea facilităţilor fiscale prevăzute la art.1, pe baza cererilor 
formulate în acest sens. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul          
Administraţie Publică Locală, Direcţia impozite şi Taxe şi administratorul Parcului 
Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Nicoli).  
 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy 
Oltenia Cluster.  

 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 constituirea Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster, având sediul în 

municipiul Craiova, Bvd.Nicolae Titulescu, nr.66A, etaj 1. 
Art.2. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de membru fondator la 

constituirea asociaţiei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă actul constitutiv şi statutul Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster, 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 

Craiova în vederea întocmirii şi semnării formalităţilor prevăzute de lege, pentru 
constituirea Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Asociaţia Green Energy Oltenia Cluster vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 
1 abţinere (Ştefănescu).  
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26. Proiect de hotărâre privind prelungirii perioadei de disponibilitate a 
contractului de împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova 
şi HYPO NOE Gruppe Bank AG; 

 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 perioadei de disponibilitate a împrumutului pentru 

Facilitatea „B”, aprobată conform contractului de împrumut 
nr.167199/02.12.2010, încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE Gruppe 
Bank AG, modificat prin Actul Adiţional nr.33803/13.03.2012, până la 
31.12.2015, în vederea utilizării pentru cofinanţare a întregii sume prevăzute în 
contract. 

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

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

27. Întrebări şi interpelări. 
 Dl. Cherciu: 
 Am patru puncte pe lista mea de interpelări de astăzi. Prima este legată de staţia de 
amplificare şi aici îi fac o critică d-lui viceprimar care ne-a asigurat că până la proxima 
şedinţă se vor lua măsuri şi noi ne auzim în continuare parcă suntem cu capul în găleată. 
Eu, cel puţin, asta am senzaţia.  
 Al doilea punct este cumva o revenire la alte interpelări ale mele pe acelaşi 
subiect, anume am cerut de câteva şedinţe în urmă redactarea unui audit intern legat de 
achiziţia locurilor de joacă. Pentru că am tot făcut-o şi nu am primit niciun răspuns, aş 
vrea ca d-na primar să-mi precizeze astăzi dacă socoteşte necesar întocmirea acestui 
audit. 
 D-na Primar: 
 Este o comisie care întocmeşte deja auditul. În momentul când va fi raportul făcut, 
îl veţi primi.  
 Dl. Cherciu: 
 Foarte bine atunci. Mă declar mulţumit.  
 Al treilea punct este tot o interpelare pe care am făcut-o în şedinţa de data trecută. 
Este adevărat că am primit şi un răspuns la ea. Era vorba de faptul că cunosc două cazuri 
de funcţionari cărora li s-a desfăcut contractul de muncă  şi ulterior au câştigat în 
instanţă. Este vorba de postul de la Evidenţa Persoanei şi o altă situaţie în care este vorba 
într-adevăr, nu de cineva în subordinea primarului, ci angajat al acelei grădiniţe la care 
vă aduceţi aminte s-a scris şi în presă, am făcut şi eu referire la care administratorul se 
pare că a refuzat să semneze un proces-verbal de licitaţie prin care se cumpăra un aragaz 
cu 9 mii de euro, i-a fost desfăcut contractul de muncă, iar ulterior a câştigat în instanţă, 
deci are hotărâre definitivă, urmând în ambele situaţii ca instituţiile să le returneze  
sumele care reprezintă de fapt salariile neîncasate în această perioadă. Cum vă spuneam, 
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am primit un răspuns la interpelarea mea în care se spune că în conformitate cu legea, 
aceste fonduri urmează să fie stabilite şi suportate de către buget. Eu solicit mai mult 
decât şi asta mi s-ar părea că ar trebui instituit la nivelul primăriei şi la nivelul tuturor 
instituţiilor subordonate, ca într-adevăr dacă fondurile sunt plătite de instituţiile 
respective, primăria respectiv celălalt ordonator de credit să  se îndrepte prin hotărâre 
judecătorească  împăotriva celor vinovaţi pentru că instanţa a hotărât că aceste măsuri au 
fost abuzive odată ce oamenii au fost repuşi în drepturi şi mie mi se pare corect ca acel 
funcţionar care plăteşte, deci care a făcut abuzul, să-l şi suporte, pentru că altfel 
încurajăm ca aceste abuzuri să se repete atâta vreme  cât instituţia plăteşte sau mai bine 
zic, plăteşte craioveanul. Ori aşa cum am văzut că s-a deschis o acţiune în instanţă 
împotriva unor foşti angajaţi ai Direcţiei de Taxe şi Impozite,  deci acolo s-a putut, nu 
văd de ce nu s-ar putea să ne îndreptăm ca instituţie împotriva celor  care au comis aceste 
abuzuri.  
 Ultimul punct care este un punct de interes cetăţenesc, m-au contactat mai mulţi 
cetăţeni de pe str. Fermei şi Cocorului care mi-au semnalat că acolo este o situaţie la 
limita  dezastrului în urma precipitaţiilor, în general, căzute în ultima vreme. Practic sunt 
îngropaţi în nămol, nu se pot deplasa decât cu cizme de cauciuc şi rugămintea ar fi să se 
intervină măcar cu nişte pietriş. 
 Dl. Vasile: 
 Am o singură intervenţie dar aş vrea să vă spun şi de ce. Haideţi vă rog frumos să 
aducem înapoi instalaţia de sonorizare Bosch pe care am avut-o şi care a funcţionat 
foarte bine. Chiar se aude foarte foarte bine, facem eforturi să  ne înţelegem. 
 Am o întrebare de fapt. Din câte ştu, ieri trebuia să aibă loc o întâlnire cu 
reprezentanţii CEZ pe subiectul cart. Veterani. Nu ştim dacă a avut loc şi la ce concluzie 
s-a ajuns, sau când o să aibă loc.  V-am pus o întrebare. Înseamnă că în ceea ce priveşte 
cart. Veterani nu s-a luat nicio măsură.  
 D-na Primar: 
 La primele două interpelări s-a răspuns d-lui Cherciu. La cea de-a treia în ceea ce 
priveşte funcţionarii cărora li s-a desfăcut contractul de muncă. Aţi făcut referire la cei de 
la Direcţia de Taxe şi Impozite.  Vreau să vă spun că ştiam despre ceea ce se întâmplă la 
Direcţia de Taxe şi Impozite cred că din prima săptămână când am ajuns primar. Motiv 
pentru care le-am dat calificativul 1 la final de an ca să putem să-i dăm afară. Au câştigat 
toţi în instanţă şi după a venit Poliţia şi i-a săltat pe toţi.  Cine a greşit, autoritatea sau 
instanţa? 
 La RAADPFL a fost concediat un angajat din cauza căruia au murit puii de lei. Vă 
aduceţi aminte, a fost un întreg scandal mediatic la vremea respectivă, ni l-a dat instanţa 
înapoi. A mai fost un angajat  care a fost prins furând o căruţă de lemne, angajat al 
RAADPFL, pe care le fura chiar din regie. L-am dat afară şi ni l-a dat instanţa înapoi.    
 În ceea ce priveşte cazul d-nei Nicola, din punctul meu de vedere a fost grav. 
Acolo a murit un om, nu ştiu dacă ştiţi exact speţa, în sensul că s-a pierdut o mapă, nu s-a 
anunţat  faptul că s-a pierdut această mapă şi am aflat de la Antena 3 de la Loredana 
Chimoiu, după ce cetăţenii români care erau plecaţi în Germania, erau deja disperaţi că 
de şase luni de zile nimeni nu-i bagă în seamă ca să le reconstituie aceste documente. M-
am interesat despre ce este vorba, am discutat cu persoanele respective  care mi-au spus 
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că li s-a spus de către d-na directoare că mapa este la d-na primar şi refuză să o semneze. 
Nu era la mine, nici nu avea ce să caute la mine această mapă. Noi avem borderou şi ştim 
cu toţii unde sunt documentele în fiecare moment. Atunci a chemat o angajată, a obligat-
o să-şi dea demisia ca să ia asupra ei această problemă, angajata respectivă a ajuns la 
mine şi mi-a spus că a fost ameninţată   să-şi dea demisia şi nu a fost vinovată pentru că 
mapa nu a ajuns niciodată la ea. Apoi a fost aruncată vina asupra unui alt angajat care a 
făcut infarct şi a decedat la serviciu. Este grav sau nu este grav? Instanţa spune că nu este 
grav. În nici unul dintre aceste cazuri instanţele au considerat că nu este grav. Mie mi se 
pare că toate sunt grave şi mi se pare că este o problemă de legislaţie, motiv pentru care 
vineri, la Asociaţia Municipiilor din România  am propus ca legea privind funcţionarul 
public să fie cu prioritate pe ordinea noastră de zi pentru modificare. 
 În ceea ce priveşte str. Cocorului  este deja pe lista de investiţii, noi am şi afişat-o 
anul acesta, acolo însă mai avem o problemă. Nu vom putea să intervenim pe ea şi s-o 
introducem în licitaţie pentru că mai sunt încă două proprietăţi private. Sunt nişte oameni 
care s-au dus şi s-au intabulat, nu mă întrebaţi cum, este o chestiune care durează de ani 
de zile. Până când nu avem descurcată strada ştiţi foarte bine că nu  putem să intrăm pe 
ea. Dar în mod sigur şi-au notat colegii noştri de la Direcţia de Servicii ca să meargă 
acolo şi să vadă ce pot să facă rapid pe ea.  
 În ceea ce priveşte problema cu CEZ, o să-l las pe dl. viceprimar Genoiu care s-a 
ocupat de ea, să răspundă. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 În primul rând o să răspuns referitor la staţia de amplificare care, zic să nu fim 
răutăcioşi, se aude mult mai bine, am apelat la o firmă care după părerea mea este cea 
mai bună în sonorizări în Craiova, firma VH, o cunoaşteţi, este un prieten comun. Au fost 
aici, au venit din bunăvoinţa lor, au reglat în permenenţă staţia, se aude mutl mai bine. 
Este o problemă şi o să-i rog să vină să facă şi un instructaj  şi de folosire a staţiei şi a 
microfoanelor şi mi-au confirmat şi chiar o să-i rog să vină să vă prezinte din punct de 
vedere al parametrilor staţia respectivă şi să continue reglajele la ea, se pare că sunt şi 
ceva probleme de piese ce trebuiesc înlocuite, pentru că staţia cea veche nu mai poate fi 
pusă în folosinţă. Când s-a demontat, cablurile erau foarte vechi, coapte, s-au deteriorat şi 
sunt foarte multe microfoane defecte.  Deci iniţial asta a fost intenţia, s-o punem la loc pe 
cea veche, dar nu se mai poate. Personal consider că se aude mult mai bine. Ceea ce mi-
au explicat ei mie, mi-au explicat şi o să-i rog să vină într-o zi să facă o prezentare la toţi 
cei prezenţi, că şi la Eurovision, dacă vorbeşti într-o parte a microfonului sau vorbeşti cu 
el, nici acolo nu se aude destul de tare.    
 Vis a vis de iluminat, într-adevăr ieri era programată întâlnirea cu CEZ-ul pentru 
negocierea acelui procent. Recunosc că nu am avut timp să ştiu ce s-a întâmplat şi o s-o 
rog pe d-na director Ciucă să ne spună ce concluzii s-au tras. 
 D-na director Delia Ciucă: 
 O să vă povestesc un pic de la început cum stau lucrurile. Este vorba despre 
extindere rețea distribuție casnică. La solicitarea primăriei, CEZ a făcut un studiu de 
fezabilitate, a considerat că lucrarea este neeconomă. Cota parte a primăriei în această 
investiţie este de 80%., ca CEZ-ului este de 20%. I-am chemat la negocieri. Această 
valoare a investiției a fost stabilită în funcție de numărul de autorizații de construire. 
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Negocierea nu poate să mai fie făcută pentru că numărul de autorizații de construire este 
același. CEZ rămâne cu 80%, noi cu 20%, ceea ce înseamnă că rețeaua de distribuție este 
a noastră, CEZ încasează și noi rămâne s-o administrăm, adică mentenanța tot noi o 
plătim. Este vorba de 500.000 de lei. CEZ vine cu o finanţare  de 800 milioane, iar 
numărul de case sinceră să fiu nu-l ştiu.  
 Dl. Vasile: 
 Deci e mai puțin decât sufrageria urbană. Sunt craiovenii noştri cărora noi le-am 
dat acest cartier. Nu sunt trei persoane care s-au dus într-un câmp ştiind că nu sunt 
utilităţi, este un cartier pe care l-a făcut primăria.  
 D-na Primar: 
 Sunt zece case. Încercăm să ajungem la o discuție cu cei de la CEZ având în 
vedere că ei sunt cei care să plătească ei această investiție. Mi se pare normal ca în 
momentul în care ei sunt cei care  iau banii de la cetăţeni, ei să facă și această investiție. 
Este exact ca la cartierul chinezesc unde ştiţi foarte bine că reţelele de utilităţi sunt trase 
în sarcina celor care vor beneficia de aceşti bani.  Nu mi se pare corect să vii şi să faci 
rețea de curent doar în cartierul chinezesc, unde sunt 1.850 de apartamente şi îţi iei banii, 
și să nu faci și aici, unde sunt zece case.  
 
 
 
 
                                                                  
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi, 26.02.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
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