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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 
27 de consilieri, sunt prezenţi  26 consilieri, 1 consilier întârzie (dl. Drăgoescu Cezar). 
Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 27.01.2022 
şi extraordinare din 10.02.2022. Cine este pentru? Votat cu 26 voturi pentru. Vă 
mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Radu Marinescu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna  februarie 2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 5925/21.02.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, care se va desfășura în data 
de 28.02.2022, ora 14,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, 
bvd. Ilie Balaci, nr.8,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
martie-mai 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru 
consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 
2022 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din 
învăţămâtul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 
şcolar 2021-2022 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban S.R.L., pe anul 2022 
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7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
R.A.T. S.R.L., pe anul 2022 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2022 

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit 
pentru investiţii 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării 
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 
19.05 - 29.05.2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 cu modificările si completările ulterioare, 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, 
cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere încheiate 
între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Flomidor Impex S.R.L. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere 
a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 

19. Poiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de management 
administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Craiova și 
directorii unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.11430/12.11.2018 
pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă 
definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova 
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21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
280/01.03.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. 
Verona Impex S.R.L 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.281/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Conrad 
Impex S.R.L. 

24. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
94/03.01.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pop 
Service Electronic HQ S.R.L 

26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de concesiune a spațiilor cu 
destinația de cabinete medicale/cabinete stomatologice/laboratoare de tehnică 
dentară 

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
demolării 

28. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Titulescu nr. 8 
(fost nr. 18) 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, 
situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.2 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii 
din imobilul situat în municipiul Craiova, Strada Bujorului nr.17, cu locuințe 
vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2022 și respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 
2022 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au 
ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

35. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 
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36. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să apobe și să voteze 
retragerea din cadrul asociației a unităților administrativ-teritoriale membre: 
Almăj, Breasta, Bucovăț, Șimnicu de Sus 

37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, 
prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaților Termis Dolj modificarea tarifului la energie termică furnizată prin 
punctele termice și prin centralele termice 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.28/2022 referitoare la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public 
Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze 
şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea 
probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în 
unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea 
ianuarie – aprilie 2022 

41. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova 
42. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul 

calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata 
mandatului 

43. Întrebări și interpelări 
 
  Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Sistem de supraveghere video în municipiul Craiova”. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi de reprezentare în litigiile de muncă iniţiate individual de către personalul 
Tehnic, Economic şi Social-Administrativ (TESA), având ca obiect – bunuri 
băneşti, în încadrarea în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli. 
 

     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele trei puncte peste ordinea de zi. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
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Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din data de 28.02.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
      În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
martie-mai 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare pentru 
consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 
2022 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din 
învăţămâtul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 
şcolar 2021-2022 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban S.R.L., pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC 
R.A.T. S.R.L., pe anul 2022 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2022 

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit 
pentru investiţii 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării 
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 
19.05 - 29.05.2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 cu modificările si completările ulterioare, 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
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Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, 
cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere încheiat 
între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Flomidor Impex S.R.L. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere 
a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 

19. Poiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de management 
administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Craiova și 
directorii unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.11430/12.11.2018 
pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă 
definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova 

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 
280/01.03.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. 
Verona Impex S.R.L 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.281/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Conrad 
Impex S.R.L. 

24. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
94/03.01.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Pop 
Service Electronic HQ S.R.L 

26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de concesiune a spațiilor cu 
destinația de cabinete medicale/cabinete stomatologice/laboratoare de tehnică 
dentară 



sed ord. 28.02.2022                                                        7                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
demolării 

28. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Titulescu nr. 8 
(fost nr. 18) 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, 
situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.2 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de chiriașii 
din imobilul situat în municipiul Craiova, Strada Bujorului nr.17, cu locuințe 
vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului Craiova 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2022 și respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 
2022 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au 
ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

35. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. 

36. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să apobe și să voteze 
retragerea din cadrul asociației a unităților administrativ-teritoriale membre: 
Almăj, Breasta, Bucovăț, Șimnicu de Sus 

37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, 
prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaților Termis Dolj modificarea tarifului la energie termică furnizată prin 
punctele termice și prin centralele termice 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.28/2022 referitoare la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public 
Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze 
şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 
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40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea 
probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în 
unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea 
ianuarie – aprilie 2022 

41. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova 
42. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul 

calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata 
mandatului 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii „Sistem de supraveghere video în municipiul Craiova”. 

44. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă 
şi de reprezentare în litigiile de muncă iniţiate individual de către personalul 
Tehnic, Economic şi Social-Administrativ (TESA), având ca obiect – bunuri 
băneşti, în încadrarea în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli. 

46. Întrebări și interpelări 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 
martie-mai 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă există propuneri, să le ascultăm. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Porpun pe dl. Ionuţ Pîrvulescu. 
Dl. Preşedinte: 
Avem o propunere. Dl. Ionuţ Pîrvulescu. Dacă nu se mai formulează altă 

propunere, vă rog să votăm. Cine este pentru propunerea făcută? 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru perioada martie-mai 2022, dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu. 
  Art.2. 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: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan) 

-  12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan,  Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel, 
Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 
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  Dl. Consilier Local Drăgoescu Cezar a intrat în sală, deci sunt prezenţi 27 consilieri. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare 
pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
pentru anul 2022 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă acordarea indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, în cuantum de 10% din indemnizația 
lunară a Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2022. 

Art.2. Se aprobă acordarea indemnizaţiei lunare prevăzută la art.1, doar dacă participă 
la cel puţin o şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Craiova şi o şedinţă a 
comisiei de specialitate din care face parte şi, pe cale consecinţă, încetarea 
efectelor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Craiova nr.410/2017. 

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

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

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului burselor acordate 
elevilor din învăţămâtul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
semestrul II al anului şcolar 2021-2022 
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 cuantumul burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat din municipiul Craiova, în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, după 
cum urmează: 
a) bursa de performanţă, în cuantum de 500 lei; 
b) bursa de merit, în cuantum de 200 lei;  
c) bursa de studiu, în cuantum de 150 lei;   
d) bursa de ajutor social, în cuantum de 200 lei. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 

         Dl. Consilier Local Sas: 
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O întrebare foarte scurtă am, pentru dl. director. Reabilitarea Pieţei Centrale a 
început, şi dacă a început, când va fi finalizată? Acum şase luni, aţi spus că în maxim 
două luni, va fi finalizată. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aşa cum am discutat şi în şedinţa de comisie, pentru toate aceste bugete am 

solicitat analitice, atât la SC Pieţe şi Târguri, cât şi la RAT, la RAADPFL, la Termo şi 
la Salubritate. Din păcate, nu mi-au răspuns decât cei de la RAADPFL, văd acum, în 
timpul şedinţei, şi RAT, şi am vorbit şi cu dl. director Mărăcine de la Pieţe şi Târguri. 
Tot nu este clarificată situaţia bonusurilor, pentru că, deşi sunt incluse tichetele de masă, 
pe lângă acele sume, am observat că sunt tot felul de vouchere de vacanţă, de 1400 lei, 
diverse sume date de Paşte şi de Crăciun şi, nici aşa, nu ies sumele. Adică eu am văzut 
că, de exemplu, RAT, şi-a bugetat 1,2 milioane de RON anul acesta pentru cheltuieli 
sociale. Nu-mi dau seama ce se înregistrează în acele cheltuieli sociale, plus că nu am 
primit analitice, aşa cum am solicitat,  ci nişte adrese din partea acestor regii. Ca atare, 
grupul USR va vota împotriva acestor bugete. Vă mulţumesc!  

Dl. Director Mărăcine: 
Referitor la modernizarea sau reparaţiile din Piaţa Centrală, nu era vorba de 

întreaga reparaţie pentru Piaţa Centrală, ci pentru lucrări de reparaţii la acoperişul din 
Piaţa Centrală. La o şedinţă de la începutul anului, v-am anunţat că licitaţia ţinută spre 
sfârşitul anului a picat. În momentul de faţă, avem documentaţia pregătită, aşteptăm 
aprobarea bugetului ca să putem demara din nou licitaţia pentru aceste reparaţii. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Anul trecut, am votat o rectificare de buget în care am renunţat la acea investiţie 

pentru repararea acoperişului, spunând că se va face din surse proprii. Acum înţeleg că 
este din nou licitaţie pentru această investiţie?  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Şi din surse proprii, tot pe licitaţie se achiziţionează şi materialele, şi tot ce trebuie 

acolo. Exact asta a spus colegul meu. Iar, referitor la regiile care toate sunt în subordinea 
mea, este o uniformizare a bonurilor de masă în bugetele lor dat fiind faptul că aceste 
regii au peste 80% din salariaţi cu salariu minim pe economie, în condiţiile în care nu se 
găseşte forţă de muncă. Eu aş invita pe dl. Drăgoescu la şedinţele de negociere cu 
sindicatul, să vină dânsul să le mai taie şi bonurile de masă şi să aştepte să avem şi 
salariaţi. Deci salariile la regii sunt extrem de mici, oamenii se mai mulţumesc cu aceste 
bonuri de masă pe care le-au acordat regiile. Este o uniformizare. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
pentru anul 2022, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru 
anul 2022. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan) 

-  13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian 
Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 
 

 
5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici aceeaşi observaţie de ordin general însă nu pot să nu remarc faptul că şedinţa 

trecută ni s-a solicitat să majorăm tarifele pentru că au crescut diverse preţuri , dar, în 
continuare, cheltuielile de personal şi bonusurile sunt la niveluri mult mai mari şi 
crescute chiar cu 20-30% faţă de 2021. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Dacă îmi amintesc şi eu, în comisii am discutat această chestiune, dar, dacă cineva 

din executiv doreşte să mai răspundă d-lui consilier. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi şi mie, aş vrea să răspund. Aş vrea să fiţi conştienţi de faptul 

că majoritatea angajaţilor din companiile din subordinea municipalităţii, sunt la salariul 
minim pe economie. Ori faptul că mai primesc şi ei de Paşte sau de Crăciun câte o 
bonificaţie în condiţiile în care munca pe care o fac, dacă s-ar duce în mediul privat la 
aceeaşi muncă ar fi o cu totul şi cu totul altă remuneraţie, cred că ar trebui să ne dea de 
gândit. Să ştiţi că un sudor, de exemplu, pe care noi îl avem la RAADPFL, este plătit în 
mediul economic cu 300 lei/zi, ori el este plătit lunar cu salariul minim pe economie. 
Dacă am ajuns să ne uităm la nişte bonusuri de Paşte sau de Crăciun, înseamnă că deja 
nu mai suntem oameni. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana 
Mihaela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 
anul 2022. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Dimian 
Diana Mihaela 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: 
- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, , Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, 

Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, , Enescu 
Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, , Spânu Dan, Stoian 
Daniel,  Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana,  Vasile  Marian , Voicinovschi 
Mădălin)  

- 5 voturi împotrivă (Teodorescu Nicu Cosmin, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 
Săuleanu Lucian Bernd, Drăgoescu Cezar) 

 
 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Termo Urban S.R.L., pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Urban  Craiova S.R.L., 

pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 

Nicoleta-Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Termo Urban  
Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Bedelici 
Nicoleta-Livia şi S.C. Termo Urban  Craiova S.R.L., vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan) 

-  12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian 
Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana,  Voicinovschi Mădălin) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
SC R.A.T. S.R.L., pe anul 2022 
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  bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2022, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan) 

-  13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian 
Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 
 

 
8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
M-a uitat şi eu pe proiectul de buget şi am observat că la punctul C4 unde sunt 

trecute cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, 
comisii şi comitete. Cu toate că anul trecut a fost un profit de 150 mii lei şi cheltuielile 
cu partea de management au fost de 895 mii lei, se propune o creştere de 462 mii lei 
pentru a plăti în plus echipa de management. Mie nu mi se pare normal, având în vedere 
că la punctul 9 urmează să cerem un credit de 300 mii lei tot pentru RAADPFL să 
cumpărăm reptile. Aş propune ca acei 300 mii lei din credit să-i scădem din cei 462 mii 
lei şi să aplicăm o creştere de 162 mii lei.  

Dl. Preşedinte: 
O întrebare, dl. consilier. Formulaţi un amendament sau doar aveţi o critică faţă 

de modul cum a fost construit. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Este o critică faţă de modul în care a fost construit. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Exact pe acelaşi punct voiam să intervin şi eu. Am văzut cheltuielile acestea, 

contractul de mandat. Practic, putem să formulăm un amendament, diminuarea cu 10 % 
a sumelor prevăzute în contractul de mandat. Nu cu 10%, cu 30%, 25%, astfel încât să 
nu se mai ia creditul respectiv. Şi, într-adevăr, să ne explice şi nouă cineva de unde este 
creşterea asta cu 50% , de la 900 mii la 1 milion, patru sute mii. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Deci amendamentul dvs. care este, ca să-l notăm în mod explicit, dl. consilier. 
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Diminuarea cu 30% a sumelor prevăzute în contractul de mandat şi de 

management. 
Dl. Preşedinte: 
Aţi putea indica sumele, pentru că din executiv apare obiecţia ca un amendament 

să vizeze o sumă concretă, ca să ştim despre ce discutăm.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
300 mii lei. 
Dl. Preşedinte: 
Deci propunerea este 300 mii lei.  Am înţeles. Mulţumesc! 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Ordonanţa corporatistă 109  pe care toţi, în special dvs. de la USR, o doriţi, vă 

spun că este o mare porcărie. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pe care dl. Cioloş a inventat-o. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Şi pe care dl. Cioloş a inventat-o. Regiile autonome, societăţile, sunt obligate să 

treacă pe această ordonanţă care spune că un manager trebuie să primească lunar, 
depinde de firma de selecţie. Ei sunt aleşi de o firmă de selecţie profesionistă. 
Răspunsurile firmei se găsesc în bugetele pe care le vedeţi dvs. Şi spune aşa: managerul 
ia de la 5, la 6 sau la 12 salarii medii pe ramura de activitate în care este inclusă regia 
respectivă. Vă spun, la RAADPFL ramura este agricultură şi avem noroc că este o 
ramură cu un salariu mediu foarte mic. Aşa este la toate instituţiile, salariul minim. Iar 
la consiliile de administraţie, au plata pe lună un salariu mediu pe ramura respectivă. 
Acum vine şi influenţa din variabilă, în contractele lor au şi o retribuţie variabilă şi vă 
spun că ele sunt de la 6 la 12 salarii medii. Noi am dat numai minimul totdeauna. Minim, 
minim, minim. 6 salarii medii, însă cu condiţia să-şi îndeplinească aceşti indicatori din 
contractul de mandat, ceea ce la RAADPFL pe 2020 nu s-a alocat pentru că regia a fost 
pe pierdere. Nu au luat această variabilă nici directorii, nici membrii consiliului de 
administraţie. Vă mulţumesc frumos! Deci toate sunt pe minim.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Aveam o singură întrebare. V-am ascultat cu foarte mare atenţie. Componenta 

variabilă, conform legii, poate fi de la 6 la 12. Dvs. ne-aţi spus-o ca şi când trebuie să-i 
dăm între 6 şi 12. Componenta variabilă, atenţie, decidem noi dacă o dăm sau nu o dăm. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu există aşa ceva. Eu nu ştiu de unde interpretaţi dvs. aşa ceva. Este între 6 salarii 

şi 12 salarii. Credeţi-mă că sunt prima care le-aş tăia. Sunt prima. Din păcate însă, şi să 
ştiţi că sunt unul dintre puţinii care la nivelul Parlamentului s-a bătut ca această 
ordonanţă de urgenţă să fie abrogată şi nu s-a întâmplat. Poate cu o majoritate acum de 
70% în Parlamentul României se întâmplă chestiunea asta, pentru că toată lumea îşi dă 
seama că este o prostie. Nu poţi la instituţii, la companii de stat să vii şi să faci salariile 
astea. Dar aşa sunt în lege. Între 6 şi 12 salarii medii pe ramură. Depinde cât este salariul 
mediu pe ramură. La Compania de Apă, de exemplu, luându-se după toate companiile 
de apă cât este salariul mediu, sunt mult mai mari decât sunt în alte părţi, la RAADPFL 
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sau la celelalte. Şi munca aceea nu cred că este mai mare la Compania de Apă decât la 
celelalte companii. Dar aşa este legea, prost făcută. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Legea nu este prost făcută, în opinia mea, este prost aplicată pentru că totul pleacă 

de la indicatorii de performanţă. Este normal să dăm acele salarii atâta vreme cât 
managementul respectiv performează, însă, din păcate, cu 100 mii lei profit, ce ne arată 
nouă pe acolo că estimează pe 2021- 2022, aia nu o numesc performanţă. Asta era o 
paranteză. Însă, totuşi, nu ne-a spus d-na viceprimar de unde este creşterea aceea de 500 
mii lei. Anul trecut nu era tot 109? Nu au avut consiliu de administraţie?  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Este nou ales consiliul de administraţie şi noi aleşi şi directorii şi salariul mediu 

pe ramură a crescut de acum 4 ani când au fost aleşi şi până acum pentru că salariul de 
referinţă se ia de la început de mandat. Asta este diferenţa. Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc tuturor. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2022, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi 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: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan) 

-  13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian 
Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 
 

 
9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea accesării, de către Regia Autonomă 

de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui 
credit pentru investiţii 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu sunt împotriva acestui credit, decât a ceea ce se face cu el. Nu ştiu de ce trebuie 

să luăm şerpi şi reptile pentru că am vizitat foarte multe grădini zoologice, la Viena, la 
Berlin, aşa două să vă spun şi să ştiţi că nu este bătaie pe aceste  vizionări de reptile şi 
şerpi. Cel mai mult am văzut că acum copiii sunt foarte încântaţi de dinozauri. Mai bine 
punem nişte dinozauri acolo şi să se joace cu ei, să-i călărească, decât să se uite la nişte 
reptile hidoase. Serios vorbesc. Ştiu că vă distraţi . 

Dl. Preşedinte: 
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La dinozauri nu vă referiţi în sens metaforic, nu? 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Nu, nu. Am spus de plastic, normal, care nu pun în pericol  copiii, dar toţi care şi-

au făcut parcuri, şi-au făcut cu dinozauri, nu cu reptile. Vreau să vă rog frumos să luaţi 
în considerare părerea mea şi doleanţa mai multor copii şi a mai multor părinţi care 
pleacă special la Râşnov şi unde mai pleacă, să viziteze aceste parcuri cu dinozauri care 
le plac foarte foarte mult. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu, spre deosebire de d-na Ungureanu, sunt pentru această investiţie, copiii trebuie 

să aibă cât mai multe atracţii în oraşul nostru, însă sunt împotriva creditului pentru că eu 
consider că sunt alte modalităţi în regie, se poate strânge şurubul, astfel încât să se 
realizeze în regie proprie, din surse proprii, să nu trebuiască să apelăm la un credit 
bancar. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Stoian: 
La fel ca şi colega mea Adriana Ungureanu, să ştiţi că şi eu sunt împotriva 

achiziţionării acestor reptile şi, mai ales, să facem credit pentru achiziţionarea lor şi 
propun aici executivului ca diferenţa de bani pe care vor s-o investească, să găsim o 
modalitate să ajutăm refugiaţii din Ucraina. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc şi eu! Aici ar fi cazul să precizăm că toţi craiovenii, municipalitatea, 

asta însemnând şi noi, consilierii, şi executivul, s-au mobilizat în acest sens, au fost nişte 
demersuri onorabile, şi sunt convins că suntem alături de suferinţa acestor persoane, însă 
nu ştiu dacă strict pe această chestiune bugetară, am putea face o astfel de alocare în 
momentul de faţă. Asta discutăm cu toată rezonabilitatea şi empatia pentru aceşti 
oameni. Ne va lămuri d-na viceprimar.  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Eu lămuresc colegii despre ce se va întâmpla în Grădina Zoologică. După cum 

sunt sigură că v-aţi plimbat cu toţii prin grădini zoologice, atât în România, cât şi în 
străinătate, ştiţi că ele sunt cu intrare. Oriunde mergi, plăteşti ca să intri. Nu vom pune 
intrare la Grădina Zoologică. Tot ce este acum, va fi la fel, la liber, însă gestionarea ei 
de către RAADPFL şi dorinţa conducerii RAADPFL de a opera şi în cadrul Grădinii 
Zoologice cu terţi. Creditul se va plăti clar din resurse proprii, nu îl vom plăti noi, 
Primărisa, dar, din aceste resurse venite din vânzări de bilete. Nu fac credit să cumpere 
şerpi, este o mică parte, este vorba de un program  şi cine a văzut Grădina Botanică de 
la Braşov o să-l ştie. Un filmuleţ 3D, se amenajează un autobuz , copiii şi părinţii care 
vor să aibă o călătorie prin safari, unde vor vedea şi dinozauri, dar 3D, unde vor vedea 
şi cămile, şi girafe, şi toate animalele care nu sunt în Grădina Zoologică, vor plăti 
intrarea la acest autobuz şi deci, este o investiţie  pentru a aduce fonduri şi pentru a aduce 
şi turişti în Craiova, pentru că, vă spun că va fi foarte atractiv. Cine doreşte, intră şi la 
şerpi, cine nu, nu. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Nu au copiii acasă aparate să se uite? 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
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Nu este 3D şi, poate, nu este o excursie în Grădina Zoologică. Dl. Sas, uite că dvs. 
n-o să vă duceţi.  

Dl. Preşedinte: 
Cu reptilele este de gustibus, cum s-ar spune, dar  s-a răspuns şi la chestiunea cu 

dinozaurii. Pentru refugiaţi era o menţiune, dar răspunde d-na primar. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşteptăm baza legală, un act normativ. Ştiţi foarte bine că şi vreo hotărâre de 

consiliu, dacă trebuie să facem, trebuie să o facem în baza unei legi. La ora actuală, 
aşteptăm să vedem care este baza legală pentru modul în care am putea să cheltuim vreo 
sumă de bani pentru acest aspect. Noi ne-am mobilizat în sensul că încă de sâmbătă 
dimineaţa, împeună cu dl. inspector general şcolar şi cu d-na Ionescu de la Direcţia de 
Sport, am găsit varianta pentru a caza 700 de refugiaţi. Există şi posibilitatea de a servi 
masa acolo unde sunt aceste locuri de cazare, deci suntem în aşteptare. Deocamdată, din 
câte ştiu, suntem judeţ de gradul IV, adică cel mai departe de zona cu refugiaţi şi, 
probabil că suntem ultimii care vom primi refugiaţi în cazul în care va mai fi nevoie. 
Deci noi suntem mobilizaţi, suntem pregătiţi cu tot ce trebuie, aşteptăm doar cineva să 
ne comunice în ce bază legală putem să facem acest lucru.  

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc, d-na primar!  
Dl. Consilier Local Stoian: 
V-aş ruga să vă gândiţi, executivul, şi la copiii refugiaţilor. Dacă ajung la noi, să 

găsim o modalitate să-i putem duce chiar în şcolile noastre şi să găsim vorbitori de limba 
ucraineană, ca să putem măcar să le predea ceva, să nu piardă ritmul. Contează foarte 
mult pentru aceşti copii care au fost şi cu pandemia, şi cu războiul acum. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Sunt grădiniţe şi şcoli private care s-au oferit să îi preia, dacă va fi cazul. 
Dl. Preşedinte: 
Iată, deja aveţi un răspuns. Încă o dată subliniez acest lucru. Municipiul Craiova 

este alături de această tragedie umanitară şi facem ce se poate. Un lucru care ne implică 
pe toţi şi este o chestiune de inimă. Vă mulţumesc! 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă accesarea, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 

Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii, în sumă de 
300.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, 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: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan) 
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-  13 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian 
Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 
 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 

prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea 
organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la 
Craiova, în perioada 19.05 - 29.05.2022 
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 asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul 

Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional 
Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19.05 - 29.05.2022,  
conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2.  Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

          Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe 
cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.93/2021. 

Art.2. Se mandatează dna.Dimian Diana-Mihaela, reprezentantul municipiului Craiova, 
să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L şi dna. Dimian Diana-Mihaela vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
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- 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  
Marian)  

-  1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd) 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 cu modificările si completările ulterioare, 
referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul 
Craiova 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Acest proiect a suferit o modificare la amendamentul formulat de dl. Dindirică, 

are în vedere calitatea de reprezentant a d-lui Andrei Ioan care nu era reprezentant în 
consiliul de administraţie la unităţi de învăţământ, dat fiind faptul că viceprimarul era 
incompatibil cu locul de supleant pe care acesta îl avea. Ca atare, art. 2 care însuşsşte 
amendamentul, are în vedere desemnarea d-lui Andrei Ioan ca reprezentant la Colegiul 
Gheorghe Chiţu, prin înlocuirea d-lui Berceanu, Liceul Charles Laugier prin înlocuirea 
d-lui Dindirică, Liceul Tehnologic Auto, prin înlocuirea dlui.Dindirică Lucian Costin, 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, prin înlocuirea dlui.Dan Diaconu, Grădiniţa Sfânta 
„Lucia”, prin înlocuirea dlui.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, Grădiniţa „Floarea Soarelui”, 
prin înlocuirea dlui.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin. Este modificarea adusă art. 2 şi în acest 
fel, toţi reprezentanţii din Consiliul Local, sunt în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ. Cu aceste modificări, supunem la vot. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu modificările prezentate de d-

na Secretar. Cine este pentru? 
Art.1. Se desemnează dl.Nicolicea Romulus-Victor ca reprezentant al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, în locul 
dlui.Vasilcoiu Mădălin-Cristian, după cum urmează: 
a) Liceul Tehnologic „ George Bibescu” Craiova; 
b) Liceul „Voltaire” Craiova; 
c) Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor Craiova”; 
d) Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” Craiova; 
e) Şcoala Postliceală Sanitară „Cristiana” Craiova; 
f) Şcoala Postliceală Sanitara San-Eco Med ( POS) Craiova; 
g) Grădiniţa cu Program Prelungit Sfânta Tatiana (PRE). 
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       Art.2. Se desemnează dl. Andrei Ioan ca reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, după cum urmează: 

a) Colegiul Gheorghe Chiţu, în locul dlui.Berceanu Dorel; 
b) Liceul Charles Laugier, în locul dlui.Dindirică Lucian Costin; 
c) Liceul Tehnologic Auto, în locul dlui.Dindirică Lucian Costin; 
d) Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, în locul dlui.Dan Diaconu; 
e) Grădiniţa Sfânta „Lucia”, în locul dlui.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin; 
f) Grădiniţa „Floarea Soarelui”, în locul dlui.Pîrvulescu Ionuţ Cosmin. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Nicolicea Romulus-Victor, dl. Andrei Ioan şi 
unităţile de învăţământ prevăzute la art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre 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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și 
particular, cu personalitate juridică 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 desemnează dl.Nicolicea Romulus-Victor ca reprezentant al Consiliului Local 

al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în 
locul dlui.Vasilcoiu Mădălin-Cristian, din următoarele unităţi de învăţământ: 
a) Grădiniţa cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor Craiova”; 
b) Liceul „Voltaire Craiova”; 
c) Şcoala Postliceală Sanitara San-Eco Med ( POS) Craiova; 
d) Grădiniţa cu Program Prelungit Sfânta Tatiana (PRE).  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021. 

    Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Nicolicea Romulus-Victor şi unităţile de 
învăţământ prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu unanimitate de 
voturi. 
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14. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc 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 actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

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

din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, 
cu modificările şi completările ulterioare.                                  

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

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra 
imobilului de locuinţe, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.Bujorului, nr.17 şi anularea poziţiei 156 din anexa A a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilului identificat la art.2 se va face pe  bază de protocol 
încheiat între părți. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
predare-preluare. 

Art.5.  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 
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Fondului Locativ Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor 
bunuri dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii 
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 declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 

Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.147/1999, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Flomidor Impex 
S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere 

nr.4866/15.03.2018, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. 
Flomidor Impex S.R.L., având ca obiect spaţiul care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de 4,73 mp., poziţia 20C2, situat în Piaţa 
Craioviţa Nouă Big.  

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
semneze actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la 
art.1 din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi S.C. Flomidor Impex S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de 
întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere a Bazei 

Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2021. 

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

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

19. Poiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de management 
administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Craiova 
și directorii unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat 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 Contractul cadru de management administrativ-financiar, care se va 

încheia între Primarul Municipiului Craiova și directorii unitățiilor de 
învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, unitățiile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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20. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.11430/12.11.2018 
pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă 
definitivă prin Decizia nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici trebuie să votăm? Pentru că aici trebuie să luăm act, adică nu văd cum am 

putea noi să votăm o hotărâre de instanţă. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Nu este precizat se aprobă, este precizat se ia act, adică constatăm că instanţa ne-

a obligat să luăm act. Luaţi act prin hotărâre  pentru că asta înseamnă vânzarea bunului 
despre care este vorba şi reprezintă obiectul sentinţei. Aceasta este modalitatea în 
administrativ de transpunere a unei obligaţii legale dintr-o sentinţă.  

Dl. Preşedinte: 
Este o hotărâre definitivă, obligatorie  şi înţeleg că sunt consecinţele pe care d-na 

Secretar vi le explică. Aceasta este uzanţa administrativă.  
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

    Art.1.Se ia act de  Sentinţa Civilă nr.11430/12.112018 pronunţată de Judecătoria 
Craiova în dosarul nr. 9340/215/2017, rămasă definitivă prin Decizia 
nr.1138/09.12.2021 a Curţii de Apel Craiova, prin care obligă Municipiul 
Craiova, prin Primar, să perfecteze contractul de vânzare-cumpărare cu Matei 
Gemăilă și Matei Antigona, pentru suprafața de 459 mp, teren situat în municipiul 
Craiova, str. Opanez, nr. 15, având următoarele vecinătăți :N-teren domeniul 
privat al Primăriei Municipiul Craiova, S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, 
Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel cum a fost identificat prin raportul de 
expertiză tehnică efectuat în cauză de expert Ioana Ion. 

    Art.2.Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, situat în municipiul Craiova, 
str. Opanez, nr. 15,  în vederea vânzării acestuia către  Matei Gemăilă și Matei 
Antigona. 

    Art.3. Se aprobă vânzarea, către Matei Gemăilă și Matei Antigona, a imobilului-teren, 
în suprafață 459 mp., teren situat în municipiul Craiova, str.Opanez, nr.15, având 
următoarele vecinătăți: N- teren domeniul privat al Primăriei Municipiul Craiova, 
S-Cioroianu Cătălin, E-str. Opanez, Cioroianu Cătălin și V-Mihalcea, astfel cum 
a fost identificat prin raportul de expertiză tehnică efectuat în cauză de expert 
Ioana Ion. 

    Art.4. Prețul de vânzare al imobilului-teren identificat la art.3 va fi stabilit  în baza unui 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor 
de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj. 

Art.6.Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă 
autentică la notarul public, precum şi cheltuielile de publicitate imobiliară la 
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj,  vor fi suportate de  Matei 
Gemăilă și Matei Antigona. 

Art.7. Pe data prezentei hptărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiuluzi Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova şi 
nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri ce 
aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Matei Gemăilă și Matei 
Antigona vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  
Marian)  

-  1 abţinere (Săuleanu Lucian Bernd) 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al 
municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă preluarea din  administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Craiova,  în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunurilor 
clădire „Atelier C7”, în suprafaţă de 165 mp., cu numărul cadastral 203276 – C7,  
Carte Funciară nr. 206275 a Municipiului Craiova şi a terenului în suprafaţă de 
557 mp., situate în str. Tabaci, nr.3,  identificate conform  anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
Craiova, a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preluarea-predarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face 
pe  bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la adoptarea 
prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
preluare-predare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 308/2011 referitoare la darea în 
administrarea  Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova a unor bunuri care 
aparţin domeniului public al municipiului Craiova şi  nr.213/2016 referitoare la 
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aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Craiova și  Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr. 280/01.03.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și 
S.C. Verona Impex S.R.L 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.280/2007 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Verona Impex S.R.L., având 
ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafată de 200,58 mp, situat în bld. Oltenia, zona staţiei RAT-Orizont, pe o 
perioadă de 1 an, respectiv până la 01.03.2023. 

  Art.2. Preţul de pornire în renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.280/2007, va fi stabilit prin raport de evaluare 
care va fi însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr. 280/2007. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.283/2006.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Verona Impex 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.281/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Conrad Impex S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
 Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.281/2007 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Conrad Impex S.R.L., având 
ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafată de 43,85 mp, situat în bld. Oltenia, nr.45, bl. 64A, pe o perioadă de 3 
ani, respectiv până la 01.03.2025. 
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  Art.2. Preţul de pornire în renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul 
contractului de concesiune nr.281/2007, va fi stabilit prin raport de evaluare 
care va fi însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr. 281/2007. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2006. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Conrad Impex S.R.L. 
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 încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005 
încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.47 T/2005, încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. Niela Com S.R.L., având ca obiect terenul 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafată de 152 mp, 
situat în bld. Oltenia, nr.55, la parterul  blocului 61 A, prin renunţarea 
concesionarului, începând cu data de 01.03.2022 . 

   Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de încetare a contractului de concesiune nr.47 T/2005. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.521/2009 şi nr.490/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare şi îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004, nr.20/2020 şi 
nr.25/2021. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 
94/03.01.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. 
Pop Service Electronic HQ S.R.L 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.94/03.01.1996 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Pop Service Electronic HQ S.R.L., 
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având ca obiect terenul, în cotă indiviză, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 11,84 mp, situat în str.Tufănele, bl.317A, 
sc.1, prin cesiunea acestuia  către Petrescu Mariana. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de   
modificare a contractului de concesiune nr. 94/1996. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/1995 şi nr.149/2002. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pop Service Electronic 
HQ S.R.L. și Petrescu Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind încheierea contractelor de concesiune a spațiilor 
cu destinația de cabinete medicale/cabinete stomatologice/laboratoare de 
tehnică dentară 
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 încheierea contractelor de concesiune a spațiilor cu destinația de 

cabinete medicale/cabinete stomatologice/laboratoare de tehnică dentară, 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
începând cu data de 01.03.2022, până la data de 30.11.2028. 

  Art.2.  Se aprobă modelul-cadru de contract de concesiune încheiat între Municipiul 
Craiova şi medicii titulari/reprezentaţii legali ai cabinetelor medicale, având ca 
obiect exploatarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi alte activităţi 
conexe actului medical, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Redevența lunară va fi stabilită conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.199/2016 referitoare la însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile 
cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, 
aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de 
concesiune, încheiate între Municipiul Craiova şi medicii titulari/reprezentaţii 
legali ai cabinetelor medicale prevăzuţi la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi medicii titulari 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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27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al municipiului Craiova a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării 
şi demolării 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunului C2-magazie metalică, identificat cu nr.cadastral 212090 C2, 
înscris în Cartea funciară nr.212090 a unităţii administrativ-teritoriale Craiova, 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se mandatează Liceul de Industrie Alimentară Craiova, prin reprezentanţii legali, 
să îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a materialelor rezultate în urma acestei proceduri, pentru bunul  
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunului prevăzut la art.1 constituie venit la 
bugetul local. 

              Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la insuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova 
şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările şi completările 
ulterioare.                                  

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Dragoescu Cezar,  Borţoi Manuel, 
Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu, Săuleanu Lucian Bernd) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

  
 
 

28. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae 
Titulescu nr. 8 (fost nr. 18) 
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 vânzare, prin licitaţie publică, a bunului imobil compus din construcţie, 

cu suprafaţa construită desfăşurată de 94 mp. şi teren aferent, în suprafaţă de 52 
mp., care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae 
Titulescu nr. 8 (fost nr.18), identificat în anexa nr.1  care face parte integrantă din 
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prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Documentaţia de atribuire privind vânzarea, 

prin licitaţie publică, a bunului identificat la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Dragoescu Cezar,  Borţoi Manuel, 
Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu, Săuleanu Lucian Bernd) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei 
sociale, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.2 
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 fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin excluderea locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Potelu, 
nr.184, bl.R20, sc.1, ap.2. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în 
municipiul Craiova, str.Potelu, nr.184, bl.R20, sc.1, ap.2, compusă din o cameră 
şi dependinţe, în suprafaţă utilă de 47,64 mp., către Mihalache Florentina 
Loredana. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere pentru locuinţa prevăzută la la art.2. 

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

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuințelor deținute de 
chiriașii din imobilul situat în municipiul Craiova, Strada Bujorului nr.17, cu 
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locuințe vacante existente în fondul locativ constituit la nivelul municipiului 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin excluderea locuinţelor situate în municipiul Craiova, str.Potelu, 
nr.182, bl.R18, sc.1, ap.4, respectiv str.A.I. Cuza, nr.9, bl.156ap, sc.1, ap.19. 

Art.2. Se aprobă schimbarea locuinței situată în municipiul Craiova, str.Bujorului nr.17, 
deținută de către Sîrbu Monica, în baza contractului de închiriere 
nr.712/17.07.2014, cu locuința socială situată în municipiul Craiova, str.Potelu 
nr.182, bl.R18, sc.1, ap.4, compusă din o cameră și dependințe în suprafață utilă 
de 47,15 mp. 

Art.3. Se aprobă schimbarea locuinței situată în municipiul Craiova, Strada Bujorului 
nr.17, deținută de către Iancu Paul, în baza contractului de închiriere 
nr.1615/13.07.2020, cu locuința socială situată în municipiul Craiova, str. A.I. 
Cuza  nr.9, bl.156ap., sc.1, ap.19, compusă din două camere și dependințe în 
suprafață utilă de 36,44 mp. 

Art.4.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractele de 
închiriere pentru locuinţele prevăzute la art.2 şi art.3. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Sîrbu Monica şi Iancu Paul vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă 
locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2022 și respectiv 
a sumelor cu titlu de recuperare investiţie, ce se vor vira Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe în anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.l. Se aprobă cota de 1,5% aplicabilă la valoarea de investiție a construcției, pentru 

administrarea, întreținerea, reparațiile curente, precum și pentru reparațiile 
capitale aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii situate în 
municipiul Craiova, bdul. Oltenia, blocurile T1, T2 și T3. 

Art.2. Se aprobă cota de 0,6% aplicabilă la valoarea de investiție a construcției, pentru 
administrarea, întreținerea, reparațiile curente, precum și pentru reparațiile 
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capitale aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii situate în 
municipiul Craiova, str.Potelu, blocurile R1 - R16. 

    Art.3. Se aprobă cota autorității publice locale de 0,1%, aplicabilă la valoarea de 
investiție a construcției pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani, până la 
finele anului 2022; 

   Art.4. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 
realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă 
pentru anul 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.5. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, care se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 
2022,  conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere, cu privire la stabilirea chiriei valabilă pentru anul 2022, 
conform art.4 şi 5 din prezenta hotărâre. 

 Art.7. 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. 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.l.  Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor 

de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.516/2021. 

Art.3. 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. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere 
ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale 
care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor 
prevăzute 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 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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
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 atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 

vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi 
condiţii în care a fost emis. 

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină imposibilitatea 
exercitării activităţii de administrare a condominiilor. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru 
persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.5. 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. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de 
zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
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Nu-mi sărea în ochi această sinecură politică dacă nu vedeam un fost primar PSD 
devenit peste noapte specialist în utilităţi publice. Şi pentru că v-am lăsat să ne povestiţi 
la punctul 8 cum este cu indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, vreau să 
le explic şi cetăţenilor, ca să înţeleagă aşa, mai bine. Practic, noi votăm dacă suntem de 
acord sau nu, cu un contract de mandat al unor administratori la CAO. Acest contract 
are nişte anexe. Este la latitudinea noastră dacă acceptăm sau nu acceptăm . Şi aşa, dacă 
mă întrebaţi pe mine, suma de 1000 euro pe lună pentru un membru în consiliul de 
administraţie la Compania de Apă este enormă, în contextul în care ştiţi cu toţii că tot 
poporul şi, mai ales, craiovenii, strâng cureaua. Criză energetică, sanitară, război la uşă. 
Trecând peste această exorbitantă de 1000 de euro pe lună, în condiţiile  în care un 
consilier local are puţin peste 200 de euro /lună şi nu cred că se compară 
responsabilităţile, avem această componenţă variabilă în care, într-adevăr, ne spuneţi că 
suntem obligaţi să le mai dăm, pe lângă aceşti 1000 euro/lună încă între 6 şi 12 salarii, 
dar suntem obligaţi dacă îndeplineşte indicatori de performanţă. Haideţi să ne uităm 
puţin la aceşti indicatori de performanţă ai membrilor consiliului de administraţie de la 
CAO. Sunt 10 indicatori de performanţă şi fiecare indicator are o pondere, însumând să 
dea 100%. Avem 7 indicatori de performanţă extraordinar de importanţi care au o 
pondere de 5%, un indicator de performanţă care are o pondere de 10% şi cei mai uşori 
indicatori au o pondere de câte 25%. Adică dacă dânşii îndeplinesc cei doi indicatori, ia 
50% din suma asta. Şi să vă citesc, indicatorul nr. 9 – stabilirea, revizuirea şi raportarea 
la timp a indicatorilor de performanţă ai întreprinderii; raportarea la termen a modului 
de realizare a indicatorilor. Adică dacă ei raportează la timp, primesc 25% din această 
sumă, componenta variabilă.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Să-i realizeze, mai întâi. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu, nu, aici scrie că sunt obligaţi să-i raporteze. Raportareala timp a modului de 

realizare.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aveţi un amendament? 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Mă mai lăsaţi puţin, vă rog. La fel, indicatorul nr. 10, tot cu o pondere de 25%, 

deci aceştia 2 din 10 fac jumătate din componenta variabilă. Ca să ne înţelegem. 
Revizuirea, evaluarea şi raportarea performanţei administratorului şi directorului. Ca să 
vedeţi ce pondere cu 5% are indicatorul primul. Rata profitului din exploatare, înainte 
de amortizare şi redevenţă are 5% şi cerinţa minimă este să realizeze 10%. Indicatorul 
nr. 2 – rata de acoperire a serviciului datoriei calculate – 5% pondere indicator în această 
sumă. 3 – rata minimă de recuperare de la clienţi are o pondere la indicator de 5% şi 
cerinţa nici nu este 100% , este 90%.  

În consecinţă, vă propun ca amendament, să schimbăm la aceşti indicatori cel puţin 
ponderea sau nu votăm acest contract de mandat care, repet, este la latitudinea noastră, 
a consilierilor locali, şi să nu ne spuneţi că suntem obligaţi de lege să dăm această 
componentă variabilă, pentru că noi stabilim indicatorii şi noi aprobăm. Acum, asta 
aprobăm. Este anexa la contract. Mi se pare dezmăţ pe bani publici. 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vreau să fac o precizare, în primul rând. Şi selecţia cadrelor respective  este făcută 

de o firmă care nu are niciun fel de legătură cu primăria. Sunt, pur şi simplu, nişte 
persoane care îşi depun CV-ul şi din multe persoane care îşi depun CV-ul, aleg nişte 
membri în consiliul de administraţie care răspund unor indicatori pe care îi caută firma 
respectivă şi, bineînţeles, care sunt conform  legii. Din acest punct de vedere cred că nu 
avem ce să comentăm . În ceea ce priveşte aceşti indicatori, n-am nimic împotrivă , 
înţeleg că vreţi să le punem 10% la fiecare nu?Că sunt 10 indicatori am înţeles şi că aţi 
vrea să fie 10%  pentru  fiecare. Am înţeles bine amendamentul? 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Indicatorul 1 – 15%, indicatorul 2 – 15%, indicatorul 3 – 15%, indicatorul 4 – 

15%, indicatorul 9 – 5%,  indicatorul 10 – 5%, iar pentru indicatorii de la 5 la 8 se 
redistribuie ce a rămas. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Nu putem face din pix pentru că au venit de la o firmă de recrutare. 
Dl. Preşedinte: 
Cu scuzele de rigoare că vă întrerup şi nu-mi stă în caracter să fac chestia asta, la 

o discuţie anterioară, tot la şedinţa anterioară, adresasem rugămintea colegial aşa, să se 
vină cu aceste propuneri de amendamente puţin mai din timp ca să putem să le analizăm 
cu toţii, pentru că acum va trebui fiecare să scoatem acele contracte, să vedem, 1% cu 
5% cât au. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Aveţi dreptate, dl. preşedinte, în schimb am preferat să vorbim cu toţi colegii, la 

comisie ştiţi că suntem un număr restrâns, şi, de obicei, nu se înţelege de ce s-a dat sau 
nu s-a dat aviz la un punct. 

 Dl. Preşedinte: 
Eu plec de la premiza că suntem cu toţii de bună credinţă şi dacă ne propunem 

lucrurile mai timp, le putem analiza altfel. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Mai şi uităm. De exemplu, avizele uităm să le mai spunem la fiecare punct în parte. 

Repet, ultimii 2 indicatori care au câte 25% să rămână cu 5%, iar cele 40 de procente 
care rămân să fie împărţite la primii 4 indicatori.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Executivul este pentru. Din punctul nostru de vedere nu are niciun fel de relevanţă. 

Oricum ei dacă nu fac profit, nu iau niciun ban. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Tot legat de acest amendament şi, apropo de discuţia dinainte, avem pe Ordonanţa 

109 RAADPFL şi Compania de Apă. Exact aşa cum v-a spus dl. Vasile, vă arată că nu 
este vorba de lege că este proastă, ci de indicatorii de performanţă că nu sunt făcuţi cum 
trebuie. Legat de Compania de Apă există două variante, ori să mergem pe 
amendamentul formulat acum de dl. Vasile, ori să amânăm pentru şedinţa de data 
viitoare şi să venim cu propuneri concrete mult mai aplicate. Pentru că ce spune acolo,  
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profit de 5% ş.a.m.d. nu este absolut deloc în regulă, adică ar trebui nişte bariere mult 
mai înalte stabilite. Asta voiam să vă comunic. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Să ştiţi că absolut toate punctele sunt legate de un singur indicator important, şi 

anume, să existe profit. Dacă nu există profit, nu există, automat, niciun fel de 
bonificaţie. În al doilea rând rugămintea mea este să nu amânăm pentru că acolo este 
vorba de consiliul de administraţie de la Compania de Apă care are la ora actuală în 
implementare cel mai mare contract din Uniunea Europeană de aducţiune de apă şi orice 
întârziere la alegerea consiliului de administraţie, duce la întârzierea contractului, pentru 
că acolo se iau tot timpul nişte decizii. Am fost de acord cu amendamentul d-lui Vasile 
tocmai pentru a arăta că nu avem niciun fel de interese. Dacă dvs. consideraţi că aşa este 
bine să fie valorificate toate celelalte atribuţii care le revin, conform contractului, nu 
avem absolut nimic împotrivă. Important este, aşa cum v-am spus, ca acest consiliu de 
administraţie să realizeze profit. De aici încolo putem discuta absolut orice. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Indicatorii de performanţă, apropo şi de RAADPFL, sunt stabiliţi de acţionar, nu 

de echipa de recrutare de pe OG 109. Echipa de recrutare se ocupă de alegerea 
managementului, însă indicatorii de acţionari sunt stabiliţi.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, haideţi să citim legea şi o să vedeţi că propunerea este făcută de 

firma respectivă care face şi recrutarea, dar este foarte adevărat că noi putem să facem 
aceste modificări în şedinţă de consiliu local, ceea ce se şi întâmplă. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
D-na Primar, într-adevăr, mi-a deschis ochii. Referitor la indicatorul privind rata 

profitului, vedem aici că este cerinţă minimă 10%. Am putea să creştem şi acest procent 
la cerinţa minimă. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu zic că pe acesta ar trebui să-l punem 90%.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Foarte bine. Completaţi amendamentul dacă sunteţi de acord. 
Dl. Preşedinte: 
Deci propunerea finală care este, să punem pe acest criteriu cât?  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Cerinţa minimă 100% cum a fost de acord şi d-na Primar. Sau 90%.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă citiţi mai departe, o să vedeţi că dacă nu se realizează profit, nu există niciun 

fel de posibilitate să ia bonificaţii. Şi vreun an de zile, să ştiţi că o regie care este pe 109, 
sau, mă rog, o companie nu a făcut profit şi din cauza asta nu şi-a ridicat niciun fel de 
bonificaţie.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
D-na Primar, avem experienţa neplăcută ca această companie să-şi mărească 

profitul, pur şi simplu mărind taxa cetăţenilor. Dacă vor mări taxa, vor creşte profitul.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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Eu cred că nu ar trebui să aruncăm în consiliul local tot felul de poveşti din astea 
în eter. Ştiţi foarte bine că trebuie să fie ANRSC care să vină şi să dea posibilitatea 
majorării tarifului, că se stabileşte conform unei note de fundamentare ş.a.md. Hai să nu 
minţim cetăţenii că din banii lor, sau pentru că li se pun lor taxe în plus, există aceste 
bonificaţii, că nu are niciun fel de legătură.  

Dl. Preşedinte: 
Oricum condiţionalitatea era că obţinerea profitului, este o altă discuţie cum se 

obţine profitul respectiv. Haideţi să conturăm amendamentul profitului respectiv. Cum 
rămâne proporţia, ca să ştim ce votăm.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Rata profitului – 90%. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Cu privire la indicatori să rămână propunerea dvs. Supunem la vot să nu fim de 

acord cu indicatorii care au fost propuşi de autoritatea tutelară şi să-i acceptăm pe cei 
propuşi de dl. Vasile? 

Dl. Preşedinte: 
Supunem la vot amendamentul d-lui consilier Marian Vasile cu modificarea strictă 

a acestei secvenţe legate de indicatori. Aţi precizat - indicatorul 1 – 15%, indicatorul 2 
– 15%, indicatorul 3 – 15%, indicatorul 4 – 15%, indicatorul 9 – 5%, indicatorul 10 – 
5%, iar pentru indicatorii de la 5 la 8 se redistribuie ce a rămas, de asta zic eu că era mai 
simplu să veniţi cu ele.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Am precizat. Nu confundaţi ponderea indicatorilor cu cerinţa minimă. 
Dl. Preşedinte: 
Cine este de acord cu amendamentul propus de dl. Vasile? 
Redistribuirea procentelor indicatorilor de performanţă ai managementului 

operatorului (anexa la contractul de mandat) după cum urmează: Indicatorul 1 – 15%, 
indicatorul 2 – 15%, indicatorul 3 – 15%, indicatorul 4 – 15%, indicatorul 9 – 5%,  
indicatorul 10 – 5%, iar pentru indicatorii de la 5 la 8 se redistribuie ce a rămas. 

Amendamentul a fost aprobat, fiind fost votat cu: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, 
Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Ungureanu 
Adriana, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  Marian)  

- 1 vot împotrivă (Nicoli Marin) 
- 1 abţinere (Diaconu Răzvan) 
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea conform amendamentului d-lui 

Vasile. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local 

al Municipiului Craiova, dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea  
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               Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din 
data de 29.03.2022, următoarea ordine de zi: 

a. numirea administratorilor propuşi  de către Comisia de Selecţie a autorităţii 
tutelare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 

b.  forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

c. remuneraţia fixă a administratorilor în cuantum de 5168 lei/brut/lună; 
d. împuternicirea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Cretu Cristina 

Mădălina, pentru a semna contractele de mandat cu membrii Consiliului de 
admnistratie; 

e.  aprobarea indicatorilor de performanţă propuşi de autoritatea tutelară astfel 
cum au reieşit din planul de selecţie al membrilor Consiliului de administraţie. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.474/2017. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag 

Eduard, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu 
Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor, 
Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Ungureanu 
Adriana, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  Marian)  

- 2 abţineri (Diaconu Răzvan, Nicoli Marin) 
 

36. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală 
a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj să apobe 
și să voteze retragerea din cadrul asociației a unităților administrativ-
teritoriale membre: Almăj, Breasta, Bucovăț, Șimnicu de Sus 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova, dna. Marin Alina, să aprobe şi să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Salubris Dolj”, din data de 01.03.2022, următoarele: 
a) retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj 
a unităților administrativ-teritoriale membre: Almăj, Breasta, Bucovăț, Șimnicu 
de Sus. 
b) modificarea în mod corespunzător a Actului Constitutiv și a Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, conform anexelor nr.1 
și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2012 referitoare la asocierea 
municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna 
Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin 
Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.   

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Marin Alina 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. 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului 
Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaților Termis Dolj modificarea tarifului la energie 
termică furnizată prin punctele termice și prin centralele termice 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că aici se propune creşterea tarifului la gigacalorie, atât pentru centrale 

termice, cât şi pentru punctele termice. Pentru centrale înţeleg că este factura la gaze şi 
putem să ştim că tarifele s-au majorat, însă pentru punctele termice am văzut că este 
propus să se schimbe tariful pentru distribuţie. Acum, având în vedere că această 
companie este nou înfiinţată, şi are anumite probleme, ş.a.m.d., practic ni se cere, chiar 
dacă tariful la consumatorul casnic nu se modifică, practic, subvenţia va creşte din partea 
primăriei, deci toţi craiovenii vor plăti în plus. Nu este de dorit acest lucru şi, practic, 
noi ne vom opune creşterii subvenţiei şi, implicit, a tarifului. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
La subvenţie nu mai puteţi să vă opuneţi că s-a votat prin bugetul localităţii, pe 

care l-aţi votat şi dvs. Atunci a crescut subvenţia şi, într-adevăr, prin acest proiect de 
hotărâre, ne asigurăm că la populaţie nu va creşte factura la energia termică. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 
distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
409,59 lei/Gcal, la 431,76 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.2. Se aprobă modificarea prețului local de producere, distribuție și furnizare a 
energiei termice distribuită din centrale termice, de la 782,29 lei/Gcal,  la 
2145,40 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.3.  Tariful local de facturare pentru populație rămâne la 388,33 lei /Gcal, exclusiv 
TVA. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul 
Local, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis 
Dolj, ordinea de zi din data de 02.03.2022, ora 10. 
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Art.5. Se împuterniceşte președintele Adunării Generale a Asociaților ADI Termis Dolj, 
doamna Maria Nuță,  să semneze actul adițional la contractul de delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
în municipiul Craiova. 

    Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.494/2021. 

      Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., doamna Maria Nuță, reprezentanții Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj și Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 16 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

- 3 voturi împotrivă (Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel) 
- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 

Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 
 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.28/2022 referitoare la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public 
Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică 
Dl. Consilier Local Vasile: 
V-aş propune un amendament la acest punct în sensul cooptării şi a localităţii 

Mischii. Aşa cum ştiţi, mereu a făcut parte din asociaţiile de dezvoltare din zona 
metropolitană. Este o localitate în care să ştiţi că locuiesc foarte multe persoane care au 
serviciu în Craiova, care au copiii la şcoli sau la grădiniţe în Craiova şi chiar au şi 
buletine de Craiova. Amendamentul este de a introduce în această asociaţie şi comuna 
Mischii. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Şi eu susţin amendamentul colegului meu, Marian Vasile. În afară de acest lucru, 

să nu uităm că în comuna Mischii va fi o investiţie de 36 milioane de euro făcută de 
către compania Cluster Power, va fi cel mai mare centru de date din România acolo. În 
acest centru de date vor lucra peste 300 de angajaţi din care ponderea cea mai mare vor 
locui în Craiova. Aşadar toate aceste persoane vor trebui să meargă la locul de muncă în 
comuna Mischii şi o parte din ei probabil vor folosi transportul public.  

Aş vrea să mai subliniez ceva. La şedinţa de comisie buget finanţe, am fost 
dezinformaţi din nou de executiv cum că reprezentanţii comunie Mischii nu au depus 
cerere pentru aderarea la această asociaţie metropolitană de transport public. Şi dl. 
preşedinte Radu Marinescu face parte din acea comisie şi poate să confirme acest lucru. 
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Este a doua oară când se întâmplă acest lucru şi suntem dezinformaţi în comisii, ceea ce 
nu este în regulă.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dacă este tehnic greu să facem un amendament acum poate ne puteţi comunica un 

orizont de timp nu foarte îndepărtat în care va fi şi această comună introdusă. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Glăvan, doar referitor la afirmaţia dacă aţi spus că nu s-a făcut cerere. Restul 

răspund eu. 
Dl. Director Glăvan: 
Dl. consilier ,aşa este. Eu aşa am afirmat că la Direcţia Servicii Publice nu a ajuns 

nicio cerere din partea localităţii Mischii pentru a adera la această asociaţie. Şi luna 
trecută, şi luna aceasta, proiectele de hotărâre au fost iniţiate de către această direcţie. 
Asta v-am spus şi în comisie, asta vă spun şi acum.  

Dl. Preşedinte: 
Nu înţeleg de ce spuneţi că am fost dezinformaţi. Din ce înţeleg că s-a spus, nu 

este o cerere la acel departament.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. director a spus că la direcţia dumnealui nu a ajuns această cerere. Nu vorbim 

de cererile care se fac la Asociaţia metropolitană unde sunt 21 de localităţi, dacă nu mă 
înşel asupra cifrei, unele foarte depărtate de Craiova şi la 45 de km. Avem şi Filiaşi care 
este oraş, avem şi Segarcea, absolut toţi şi-au manifestat intenţia de a avea transport în 
comun din municipiul Craiova care să deservească şi localităţile dumnealor. Cred că 
este foarte clar pentru toată lumea că este imposibil aşa ceva. Motivul pentru care noi 
am prins doar localităţile care se află în primul inel al Craiovei, adică localităţile care au 
graniţă directă cu Craiova. Ori Mischii nu are graniţă directă cu Craiova. 

Mai mult decât atât, dacă Cluster Power va solicita transport în comun pentru cei 
300 de angajaţi, haideţi să-i vedem deocamdată angajaţi, dar, dacă va solicita, li se vor 
pune la dispoziţie curse speciale, aşa cum le asigurăm transport şi pentru cei care 
lucrează în Parcul industrial. Am asigurat şi pentru Qfort cu ceva timp înainte să-şi 
asigure singuri transportul, deci există variante. Deocamdată nu avem niciun fel de 
solicitare în acest sens. Până la finalul anului, va fi imposibil să asigurăm transportul în 
comun pentru vreuna din aceste localităţi, pentru că până atunci, nu numai că nu ne-au 
venit autobuzezel noi şi abia atunci vor sosi, dar vom intra în reabilitare şi cu liniile de 
tramvai din zona Ford şi dinspre Işalniţa. Deci, cu alte cuvinte, şi acolo va trebui să 
suplimentăm transportul în comun pentru cei care domiciliază în Craiova. Deci nu avem 
cum să introducem acum Mischii şi nici una din celelalte localităţi care nu sunt în primul 
inel al Craiovei. Cânjd vom avea posibilitatea să facem acest lucru, ne vom extinde şi 
către alte localităţi, nu numai către Mischii. Deocamdată sunt prinse în acest ADI doar 
localităţile care sunt în primul inel şi vă spun că a fost foarte foarte complicat de luat 
decizia ca să primim şi Şimnicul, şi să primim şi Gherceşti, unde este destul de dificil 
de asigurat transportul  pentru că aici nu vorbim despre un autobuz care vine dimineaţa 
şi mai trece o dată seara. Aici vorbim despre un transport care trebuie să se asigure din 
jumătate în jumătate de oră. 
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În al doilea rând, cred că primarii au înţeles că va fi o responsabilitate şi din partea 
lor, că nu numai că primesc un serviciu de la municipiul Craiova şi, în rest, nu mai au 
nicio obligaţie. Au obligaţie inclusiv de plata tarifelor pentru RATC. Deci, nu este uşor 
deloc, este o decizie foarte greu de luat. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că, dacă 
populaţia Craiovei a scăzut în ultimii ani, a scăzut pentru că foarte mulţi dintre cetăţenii 
noştri s-au mutat în comunele care formează acest prim inel. Dar, în acelaşi timp, au 
rămas cu locul de muncă în Craiova, au rămas cu copiii la şcoală în Craiova, deci, din 
cauza aceasta, ca să nu mai avem aglomeraţiile la intrările în oraş în fiecare dimineaţă 
şi în fiecare după amiază, am hotărât că este mai bine pentru toată lumea ca să 
suplimentăm aceste trasee să ajungă până în comunele respective. Deci este o decizie 
care a fost bine fundamentată, dar pe care va trebui s-o aplicăm cu destul de mare 
greutate şi până la finalul anului, din păcate, nu putem să o facem decât în momentul în 
care ne vin şi restul de autobuze care sunt deja achiziţionate. Ştiţi bine că este contractul 
semnat deja, este semnată şi finanţarea, aşteptăm doar livrarea din partea producătorului. 
Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Oportunitatea a fost avută în vedere şi în şedinţa de comisie nr. 1, adică este exact 

această chestiune cu inelul nr. 1. Dincolo de formalismul cu depunerea cererii, asta s-a 
avut în vedere. Întrucât s-au spus punctele de vedere, s-au făcut susţinerile, vă propun 
să trecem la vot pentru că fiecare şi-a exprimat punctul de vedere, am înţeles, fiecare o 
vede cum apreciază. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Îmi menţin amendamentul. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Dacă nu există documentaţia executivului  însuşită prin raport de specialitate, nu 

poate fi susţinut. În raportul nostru nu sunt precizări privind respingerea cererii lor,  noi 
nu avem o cerere, către autoritatea locală.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Cererea trebuia făcută de către ADI şi o aveţi aici, aveţi 2. Degeaba spune dl. 

Glăvan că nu a primit la direcţia dânsului. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Potrivit prevederilor legale, un proiect de hotărâre trebuie să aibă fundamentarea 

făcută de direcţia de specialitate. Acest lucru presupune că această direcţie 
fundamentează în fapt şi în drept pe baza documentelor  pe care le are şi pe care noi le 
anexăm. Şi în comisie şi acum, s-a spus clar că nu s-au adresat executivului 
(municipiului), astfel încât noi să putem face o fundamentare. Puteam, de exemplu, să 
avem aici o fundamentare cu respingere întrucât excede suprafeţei „ca un inel”. Nu 
există,  deci, neavând o asemenea fundamentare, amendamentul nu are suport spre a fi 
susţinut. Acesta este motivul. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Înţeleg că pentru şedinţa viitoare, trebuie să pregătim un proiect de hotărâre.  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Pentru situaţia de fapt, de acum, nu se poate susţine amendamentul.  
Dl. Preşedinte: 
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Faţă de acest punct de vedere al d-nei Secretar, care  girează chestiunea de 
legalitate, nu pot să-l calific ca amendament. 

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă completarea membrilor asociaţi ai Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”, cu 
Comuna Şimnicu de Sus, prin Consiliul Local al Comunei Şimnicu de Sus şi 
Comuna Gherceşti, prin Consiliul Local al Comunei Gherceşti.                                                                                        

Art.2.  Se aprobă majorarea patrimoniului social iniţial al asociației la 10.000 lei. 
Art.3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2022.   

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Consiliul Local al 
Comunei Breasta, Consiliul Local al Comunei Bucovăț, Consiliul Local al 
Comunei Cârcea, Consiliul Local al Comunei Ișalnița, Consiliul Local al 
Comunei Malu Mare, Consiliul Local al Comunei Pielești, Consiliul Local al 
Comunei Şimnicu de Sus, Consiliul Local al Comunei Gherceşti  şi Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public 
Craiova”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, , Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

- 8 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas 
Teodor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin). 

 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie  efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova, conform actului adițional nr.8 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.1. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, 

Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Enescu 
Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor , Săuleanu Lucian, 
Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Voicinovschi Mădălin, , Vasile  
Marian, Ungureanu Adriana) 

- 4 voturi  împotrivă (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, 
Teodorescu Nicu Cosmin) 

 
 

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova şi a membrilor supleanţi pentru participarea la 
evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct în unităţile de învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Aş vrea să vă propun şi să supuneţi aprobării consiliului local ca punctele 40 şi 41 

să fie supuse la vot odată, întrucât necesită vot secret, deci să fie supuse ca proiect, se 
fac propunerile, înmânăm buletinele şi facem o pauză eventual.  

S-a supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare. 

Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
         „Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului-
verbal de validare a rezultatului votului. 
 Proces-verbal încheiat azi, 28.02.2022, cu ocazia numărării voturilor pentru 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor 
supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor 
de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, sesiunea ianuarie-aprilie 2022 
 Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului 
verbal de validare a rezultatului votului în conformitate cu prevederile art.139 alin.6-9 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
privire la exercitarea votului secret. 
 Rezultatul votului este următorul: 

1. Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, membru – Octavian Marinescu, membru 
supleant Cezar Drăgoescu – 24 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 

2. Grădiniţa cu program prelungit „Floare Albastră” Craiova – membru Radu 
Marinescu, membru supleant -  Ioan Andrei – 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 
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3. Grădiniţa cu program prelungit „Ion Creangă” Craiova – membru  - Dan Spânu, 
membru supleant – Angelica Dinu – 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 

4. Grădiniţa cu program prelungit „Petrache Poenaru” Craiova – membru  - Dorel 
Berceanu, membru supleant – Ionuţ Pîrvulescu – 23 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă 

5. Grădiniţa cu program prelungit „Traian Demetrescu” Craiova – membru – Marin 
Nicoli, membru supleant – Sorin Dinescu – 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 

6. Grădiniţa cu program prelungit „Voiniceii” Craiova – membru - Constantin 
Mogoşanu, membru supleant – Octavian Marinescu – 23 voturi pentru şi 4 voturi 
împotrivă 

7. Liceul „Traian Vuia” Craiova – membru – Radu Marinescu, membru suplreant – 
Angelica Dinu – 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 

8. Liceul Tehnologic „Ştefan Odobleja” Craiova – membru Dan Diaconu, membru 
supleant – Lucian Dindirică – 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă 

9. Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova – membru – Lucian Dindirică, membru 
supleant – Romulus Nicolicea – 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 

10. Scoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova – membru – Sorin Dinescu, membru 
supleant – Dorel Berceanu - 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 

11. Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova – membru – Angelica Dinu, membru 
supleant – Constantin Mogoşanu – 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă  

12. Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova – membru – Ionuţ Pîrvulescu, 
membru supleant – Dan Spânu – 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 

13. Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova - membru – Romulus Nicolicea, 
membru supleant – Ioan Andrei , 22 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 

14. Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Grigorie teologul” Craiova – membru – 
Lucian Dindirică, membru supleant – Radu Marinescu – 22 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă 

15. Centrul Judeţean de Excelenţă Dolj – membru – Cezar Drăgoescu, membru 
supleant – Dan Spânu – 23 voturi pentru, 4 voturi împotrivă  
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal al ședinței de constituire”. 
Dl. Preşedinte: 
Aşadar, vi s-a comunicat rezultatul votului, lista a fost aprobată în totalitate. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.  Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
şi a membrilor supleanţi pentru participarea la evaluarea probei de interviu 
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de 
învăţămănt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, sesiunea ianuarie – 
aprilie 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



sed ord. 28.02.2022                                                        46                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

41. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog, propuneri. Cine doreşte să propună, sau să se propună, sau cum se doreşte, 

pentru această funcţie. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
Eu. Mă autopropun. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu am intervenit la punctul 9, la dezbaterea cu privire la cumpărarea de reptile 

pentru că știam că vă plac achizițiile de diferite vietăţi nevertebrate și târâtoare și așa ați 
ajuns să aveți şi o majoritate în acest Consiliu Local. Autopropunerea colegului nostru 
nu reprezintă decizia PNL. Decizia PNL este de a susține președintele organizației 
locale, în consecință, noi, consilierii PNL, nu vom participa la acest vot și vom continua 
să reprezentăm în continuare cetățenii, aşa cum am făcut-o și să taxăm orice derapaj la 
aceste alianțe toxice din Consiliul Local Craiova. 

Dl. Preşedinte: 
Înţeleg că colegii părăsesc sala. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu : 
În condiţiile de faţă, se pare că USR rămâne de fapt, singurul partid de opoziţie, 

atât din Craiova, cât şi la nivel naţional şi , mai departe, nu se întâmplă altceva decât să 
se pecetluiască şi aici alianţa de la nivel naţional. Mulţumesc! 

S-a supus la vot, prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, s-a dat citire procesului verbal de validare. 

Dl. Consilier Local Spânu: 
„Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi întocmire a procesului-

verbal de validare a rezultatului votului. 
Proces-verbal încheiat azi 28.02.2022, cu ocazia numărării voturilor pentru 

desemnarea Viceprimarului Municipiului Craiova. 
Comisia cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului 

verbal de validare a rezultatului votului în conformitate cu prevederile art. 139 alin. 6-9 
din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
privire la exercitarea votului secret. 

Rezultatul votului este următorul: 
Diaconu Răzvan Cristian – 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 6 buletine de vot 

anulate. Dl. Răzvan Diaconu a fost ales viceprimar al municipiului Craiova. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal al şedinţei de constituire.” 

         Dl. Preşedinte: 
         Dl. Diaconu a fost validat în funcţia de viceprimar al municipiului Craiova. 
         Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se alege în funcţia de Viceprimar al Municipiului Craiova, dl. Răzvan Cristian 

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

Administraţie Publică Locală și dl. Răzvan Cristian Diaconu vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
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- 16 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 
Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Diaconu Razvan, Stoian Daniel ) 

- 5 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu Lucian, 
Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard) 

 
     6 consilieri locali au părăsit sala, neexercitându-şi dreptul de vot (Corâţu Cosmin,  
Enescu Georgel, Sas Teodor, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi 
Mădălin) 
 
 

42. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul 
calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe 
durata mandatului 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Propun pe d-na Rela Filip. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru 

Art.1.  Se desemnează dna. Aurelia Filip, viceprimarul care exercită primul calitatea de 
înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Craiova, pe durata mandatului. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și dna. Aurelia Filip vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 15 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Diaconu Razvan) 

- 5 abţineri (Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu Lucian, 
Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard) 

 
 
A părăsit sala şi dl. consilier local Stoian Daniel, fără a-şi exercita dreptul de vot.  
 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video în municipiul Craiova”. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este un proiect foarte important pentru municipiul nostru, Noi, după cum bine ştiţi, 

susţinem instalarea de camere de supraveghere în locurile de joacă pentru copii, pentru 
şcoli ş.a.m.d, însă la acest punct, nu vedem oportunitatea de aprobare a acestui studiu de 
fezabilitate şi o să vă spun de ce. Î primul rând, acest SF este făcut în urmă cu doi ani. 
În al doilea rând, din cele două variante prezentate în studiu, noi am ales-o pe a doua 
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pentru că este mai ieftin, însă ar fi fost mult mai înţelept din partea noastră să alegem 
prima variantă, pentru că aceea era cu cablurile îngropate. Suma propusă de 140 
milioane, este enormă pentru bugetul municipiului Craiova, chiar dacă ni s-a spus în 
şedinţa de comisie că investiţiile se vor face treptat, nu vedem oportun nici studiul pentru 
că este vechi, trebuie unul actualizat, şi nici investiţia în sine, la această valoare. Practic, 
ar trebui să începem cu un proiect mult mai mic, un proiect pilot şi să vedem cum 
funcţionează. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pentru că şi eu sunt de acord cu dvs. că suma este mare, şi mie mi s-a părut 

înfiorător de mare. Dacă vă uitaţi, însă, pe fiecare obiectiv în parte, o să vedeţi că se 
justifică. Să nu uităm că acolo sunt şi sirene, nu numai camere de luat vederi. Este o 
întreagă reţea de fibră optică pentru tot oraşul. Cu certitudine, dacă este să-l facem pe 
bani de la buget, n-o să ne permitem niciodată. Dacă după apariţia ghidurilor, vom putea 
să identificăm  o axă de finanţare europeană, este o cu totul altă discuţie . Dar, chiar şi 
aşa, dacă vrem să facem etapizat, să zicem, investiţii, tot va trebui să aprobăm acest 
studiu şi aceşti indicatori, în sensul că poate nu ne trebuie 5000 de camere, poate ne 
trebuie 500 de camere într-o primă variantă, poate găsim o formulă de asociere cu un 
investitor privat. Oricum ar fi, trebuie să avem nişte indicatori de la care noi trebuie să 
pornim. Ori indicatorii, aşa cum au fost ei evaluaţi de mai mulţi specialişti, pentru că şi 
eu am găsit acest studiu făcut deja când am devenit primar, dar indicatorii, cum au fost 
evaluaţi, sunt în regulă. Adică astea sunt preţurile din piaţă. E clar că n-o să venim să 
aplicăm această sumă  de la început, pentru că nu avem cum, dar, oricum ar fi, indiferent 
pe ce variantă vom merge după aceea, tot va trebui să avem nişte indicatori aprobaţi în 
şedinţa de consiliu. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „ Sistem de 
supraveghere video în Municipiul Craiova” - scenariul 2, având următorii 
indicatori tehnico-economici: 

                  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                       141.292.255,06 lei 
                  din care: construcţii montaj (C+M) (inclusiv TVA)            31.806.843,85 lei 

      Durata de execuţie a investiţiei:                                                            15 luni,    
            prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 15 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Diaconu Razvan) 

- 5 abţineri (Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu Lucian, 
Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard) 

 



sed ord. 28.02.2022                                                        49                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 
44. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.638.607 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.671.975 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2022. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan,) 

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd)  
- 5 abţineri (Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Diaconu Razvan, 

Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard) 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de 
asistenţă şi de reprezentare în litigiile de muncă iniţiate individual de către 
personalul Tehnic, Economic şi Social-Administrativ (TESA), având ca obiect 
– bunuri băneşti, în încadrarea în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş dori să ne spună şi nouă dl. manager, parcă este prezent, l-am văzut. Pentru ce 

doreşte să achiziţioneze aceste servicii, având în vedere că în cadrul spitalului au post 
de jurist, ş.a.m.d.? De ce trebuie să efectueze o cheltuială suplimentară? 

Dl. Director Radu Liviu: 
Bună ziua. Am ajuns în situaţia în care am fost acţionaţi în judecată de absolut tot 

personalul TESA împreună cu consilierii juridici. În acest moment, consilierii juridici 
sunt în conflict de interese şi nu pot să reprezinte spitalul. Ei doresc încadrarea pe anexa 
7 conform Legii 153. În momentul de faţă sunt pe anexa 8, la fel ca absolut toate spitalele 
din România, dar a fost decizia dânşilor să ne acţioneze în judecată nominal. Suma nu 
putem să v-o spunem în momentul de faţă, pentru că mai sunt procese pe care, probabil, 
o să mai fim daţi în judecată şi de restul personalului.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aţi cerut un vot fără să ştiţi o sumă? 
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Dl. Director Radu Liviu: 
Noi vă cerem avizarea procedurii. Oricum această achiziţie va fi făcută din fonduri 

proprii ale spitalului, nu din fonduri de la primărie. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă achiziționarea, de către Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în 
litigiile de muncă inițiate individual de către personalul Tehnic, Economic și 
Social – Administrativ (TESA), având ca obiect - drepturi bănești, cu încadrarea 
în bugetul propriu de venituri și cheltuieli. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan,) 

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd)  
- 5 abţineri (Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Diaconu Razvan, 

Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard) 
 
 

46. Întrebări și interpelări 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Am primit o sesizare legată de str. Drumul Apelor. Este vorba de trecerea peste calea 
ferată, unde s-au format gropi şi îngreunează trecerea maşinilor . Acolo se impune 
construirea unei rampe moderne din cauciun, aşa cum este la trecerea peste calea ferată 
de la Cârcea, dacă ştiţi. Str. Drumul Apelor, când iese din Lăpuş către Zaharia, dacă ştiţi. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Am şi eu o interpelare legată de situaţia refugiaţilor. Am văzut că noi zicem că punem 
la dispoziţie 700 de locuri, însă ar trebui să comunicăm şi să ştie lumea exact unde sunt 
aceste locuri, o persoană de contact ceva, pentru că, în momentul de faţă, este destul de 
neclară situaţia. Adică, dacă ne punem în postura unor refugiaţi, şi a unor cetăţeni, până 
la urmă, nu ştiu unde să apeleze. Ar trebui făcut un număr de urgenţă, ceva, pe site-ul 
primăriei şi să avem în vedere lucrul ăsta. 
 Dl. Consilier Local Cîrceag: 
 În contextul în care şedinţa de astăzi, de exemplu, a fost în format fizic, aş vrea să 
întreb executivul ce se poate face pentru a transmite şi şedinţele fizice live. Avem o 
hotărâre de consiliu local în acest sens şi în momentul de faţă nu este clar unde este 
transmisă şedinţa, pentru că noi o facem fizic. Pe you tube, în momentul de faţă, nu este.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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 Voi răspunde exact la ultima. Le iau în ordinea inversă. Şedinţele se  găsesc pe site-
ul Primăriei Municipiului Craiova , pe you tube sunt puse în momentul în care sunt 
şedinţe online, dar vom face demersuri la colegii noştri de la comunicare, să le urce pe 
you tube de fiecare dată. Mulţumesc pentru sesizare, chiar nu mi-am dat seama! 
 În ceea ce priveşte interpelarea d-lui Borţoi – trecerea pe calea ferată la Drumul 
Apelor. Să ştiţi că la ora actuală suntem în discuţii cu Cârcea, ca să vedem exact 
delimitarea. Pentru că, aşa cum se prezintă situaţia din teren, jumătate din locuinţele de 
acolo sunt pe Craiova, jumătate pe Cârcea, este o nebunie şi sperăm să reglăm luna 
aceasta, chiar mâine probabil, o să mă întâlnesc cu dl. primar. Aşa spunem şi noi, cei de 
la Cârcea sunt invers, că sunt ale lor. Deocamdată nu sunt trasate graniţele pe toată partea 
dreaptă. Probabil că mâine voi avea din nou întâlnire cu dl. primar, ne vom deplasa în 
teren, vom vedea cu exactitate cum facem această delimitare, să reuşim să semnăm aşa 
cum am semnat până acum cu Şimnicul de sus şi cu Podari. Însă la trecerile la nivel cu 
calea ferată, vreau să vă spun că este obligaţia CFR ca să facă aceste modernizări şi am 
avut o situaţie acum câţiva ani în care am aşteptat un an şi jumătate un aviz de la CFR 
ca să putem noi să facem totuşi, acea modernizare sau măcar să asfaltăm pe lângă calea 
ferată, pe Rocadă. Vom transmite sigur solicitarea la CFR, dar din experienţa pe care 
am avut-o până acum, a fost destul de complicat de reglat. Însă cu ocazia asta, profit să 
vă fac o informare şi anume că am transmis către Ministerul Transporturilor o adresă 
din partea Primăriei Craiova prin care solicităm ca să intre în proprietatea noastră, deci 
să se facă transfer din proprietatea Ministerului Transporturilor către municipalitate. 
Sunt foarte multe terenuri şi străzi care aparţin de CFR, oamenii de acolo din păcate, nu 
pot să beneficieze de nimic, de utilităţi, de asfalt, de absolut nimic, pentru că terenurile 
sunt proprietatea CFR-ului, iar noi nu putem să facem niciun fel de investiţie. La 
Ministerul Transporturilor am găsit înţelegere, la ora actuală suntem la nivelul judeţului 
Dolj în sensul că cei de aici, după ce fac identificarea în teren şi tot ceea ce presupune 
baza legală pentru acest transfer. Desigur că în acel moment, când vom avea 
proprietatea, nu va mai trebui să cerem avizul nimănui şi vom putea noi să luăm măsuri. 
 Dl. Drăgoescu, în ceea ce priveşte locurile de cazare, vreau să vă spun că totul se 
desfăşoară prin comandamentul de situaţii de urgenţă care este la nivelul Prefecturii 
Judeţului Dolj. Deci noi am transmis acolo toată capacitatea pe care o avem la dispoziţie 
şi o punem, la rândul nostru la dispoziţia refugiaţilor. Este vorba de acele 700 de locuri 
de cazare, cu tot, cu posibilitatea asigurării serviciilor de masă. De asemenea, am aprobat 
cererea tuturor ONG-urilor care au solicitat până acum să amplaseze corturi pentru 
strângerea de ajutoare. În general, absolut tot ceea ce ni se cere şi putem să facem din 
punct de vedere legal, vom face, dar totul se va desfăşura prin Comandamentul pentru 
Situaţii de Urgenţă, pentru că aşa este legal.  
 Cu numărul de telefon va trebui să o facă STS-ul, la cererea vreunei entităţi. O să 
transmitem mai departe, doleanţa dvs.  către Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.  
 Vă mulţumesc foarte mult şi, dl. viceprimar, vă aşteptăm ca să vă preluaţi atribuţiile.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 28.02.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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