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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.03.2022 

 
 
 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 
27 de consilieri, sunt prezenţi în 23,  4 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Corâţu Cosmin, 
dl. Dinescu Sorin,  d-na Ungureanu Adriana, dl. Vasile Marian). Şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 28.02.2022. 
Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Ionuţ Pîrvulescu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna  martie 2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 6680/21.03.2022, 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 28.03.2022, ora 15,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, 
bvd. Ilie Balaci, nr.8,  cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială şi 
de Mediu a Municipiului Craiova, în anul 2021 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.04.2022 
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6. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor 
şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război şi a Zilei Naționale a României 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2022 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.272/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.304/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării,  de către Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
reprezentare în litigiile/conflictele 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 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul 
serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova 

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

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 aprobarea asocierii Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Atletism, în 
vederea organizării, la Stadionul de Atletism din Craiova, a unor evenimente 
sportive 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2022 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.11 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.8 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.19   

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.3 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.9 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.2 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.11 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.5 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.3 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.11 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.2 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.12 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.4 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.19 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.12 

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

37. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 

39. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a 
obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3” 



sed ord. 28.03.2022                                                        4                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

40. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între Municipiul 
Craiova şi Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – 
Luisa, medic primar medicină de familie 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și AGRO-ZOO-APIS 
COOPERATIVA, având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală din 
municipiul Craiova 

42. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.13388/05.12.2019, 
pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 2114/215/2019, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 752/12.04.2021 a Tribunalului Dolj 

43. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.83/17.01.2020, 
pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8633/63/2018*, rămasă definitivă 
prin Decizia nr.1795/08.09.2020 a Curţii de Apel Craiova 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.125/2018 referitoare la aprobarea acordului de 
parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia (EDUCOL) 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

46. 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 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.16P/04.11.2021, încheiat între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13 C 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Calea Severinului, nr.27 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului-corp 1, situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A 

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. B-dul Dacia, nr.80 B 
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54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59 A 

55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. A.I. Cuza, nr.17 A 

56. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Privighetoarei, nr.8B-C 

57. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a bunului „Seră” – Colegiul Energetic, în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi demolării 

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor care aparţin domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, Aleea Teatrului nr. 
1 

59. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra 
terenului atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, situat în municipiul 
Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7 

60. Proiect de hotărâre privind participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la 
„Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea 
achiziţionării unui autoturism 

61. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii infrastructurii 
educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”-Corp 16 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul 
POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, 
ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare 
incendii in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen” 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea 
aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, situat în municipiul Craiova, 
str.Sărarilor, nr.28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul 
POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, 
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ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare 
incendii in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen” 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea 
aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Bega” 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Sinaia” 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Drobeta” 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Târnava” 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Teleajenului” 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță 
energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - 
Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala 
Primară Ion Creangă – Grădinița Voinicelul – Municipiul Craiova” 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere 
a vectorilor din municipiul Craiova, pentru anul 2022 

73. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2022 referitoare la 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., din data de 29.03.2022 

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională din zonă industrială, în zonă cu funcţiuni complexe de 
interes public şi servicii de interes general, cu regim de înalţime 2S+P+6, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B 

75. Întrebări și interpelări 
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 Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul 
„PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada 2014-2020 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 
nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” şi Întreprinderea 
Individuală Ungureanu Adriana 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, 
consilier local, în comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica 
„Oltenia” Craiova 

4. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile - terenuri din administrarea 
Consiliului Județean Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova 

 
 
     Punctul 71 de pe ordinea de zi a fost retras. De asemenea, mai avem patru puncte 
peste ordinea de zi.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Stimaţi colegi, aşa cum am informat şi ieri pe mail, grupul USR propune spre 
retragere punctele de la  49 la 56, cu acele evaluări şi însuşirea rapoartelor de evaluare, 
întrucât, în opinia noastră, validată de un evaluator agreat ANEVAR, sunt viciate pentru 
că nu au avut la dispoziţie certificat de urbanism valabil. De aceea, noi considerăm că 
există riscul foarte mare să creăm un prejudiciu pentru cetăţenii municipiului Craiova, 
şi rapoartele de evaluare respective ar trebui reevaluate după ce evaluatorul şi vânzătorii 
îi vor pune la dispoziţie un certificat de urbanism valabil. Deci, propun retragerea de pe 
ordinea de zi a acelor puncte de la 49 la 56, inclusiv. Vă mulţumesc! 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Cred că ar trebui să se mai pună la punct cu procedura, colegii noştri. Nu am nicio 
calitate să retrag de pe ordinea de zi, având în vedere că aceste evaluări au fost solicitate 
prin vot, de către consilierii locali. Practic, acum câteva şedinţe, aţi hotărât că vreţi 
rapoarte de evaluare. Acestea sunt rapoartele de evaluare. Dacă sunt sau nu corecte, dvs. 
urmează să apreciaţi şi urmează să votaţi în consecinţă, pentru că aveţi posibilitatea  să 
respingeţi total raportul de evaluare, fără să cereţi o reevaluare, dacă consideraţi că nu 
mai merită pe terenul respectiv să aibă primăria sau consiliul local vreo preferinţă de a 
cumpăra. Există, de asemenea, varianta să respingeţi raportul de evaluare, ca nefiind 
concludent pentru dvs. sau din diferite alte motive, dar cu solicitarea unei noi reevaluări 
sau să aprobaţi. Dar eu, ca primar, nu am nicio calitate ca să retrag de pe ordinea de zi 
aceste puncte. Doar dvs. decideţi mai departe ce se întâmplă cu ele. Vă mulţumesc! 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, aşa cum a fost înaintată de către executiv, cu 
modificările prezentate. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din data de 28.03.2022, 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. 

     Votat cu: 
- 21 voturi pentru  (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, 
Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian Bernd, Spânu Dan, 
Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus,  Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 2 voturi împotrivă (Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 
      În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială şi 
de Mediu a Municipiului Craiova, în anul 2021 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2021 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.04.2022 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor 
şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de 
Război şi a Zilei Naționale a României 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2022 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.272/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.304/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării,  de către Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de 
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reprezentare în litigiile/conflictele 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 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază 
aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul 
serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova 

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

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 aprobarea asocierii Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Atletism, în 
vederea organizării, la Stadionul de Atletism din Craiova, a unor evenimente 
sportive 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2022 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au 
ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.11 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.1, ap.12 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.8 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.19   

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.3 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.9 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.19 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.2 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.11 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.5 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.3 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.11 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.2 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.12 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.4 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.19 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.12 

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

37. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 

39. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a 
obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3” 

40. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între Municipiul 
Craiova şi Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – 
Luisa, medic primar medicină de familie 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și AGRO-ZOO-APIS 
COOPERATIVA, având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală din 
municipiul Craiova 

42. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.13388/05.12.2019, 
pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 2114/215/2019, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 752/12.04.2021 a Tribunalului Dolj 

43. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.83/17.01.2020, 
pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8633/63/2018*, rămasă definitivă 
prin Decizia nr.1795/08.09.2020 a Curţii de Apel Craiova 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.125/2018 referitoare la aprobarea acordului de 
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parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia (EDUCOL) 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova 

46. 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 

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.16P/04.11.2021, încheiat între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13 C 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Calea Severinului, nr.27 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului-corp 1, situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A 

53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. B-dul Dacia, nr.80 B 

54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59 A 

55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. A.I. Cuza, nr.17 A 

56. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str. Privighetoarei, nr.8B-C 

57. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a bunului „Seră” – Colegiul Energetic, în vederea scoaterii 
din funcţiune, casării şi demolării 

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor care aparţin domeniului 
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public al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, Aleea Teatrului nr. 
1 

59. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra 
terenului atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, situat în municipiul 
Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7 

60. Proiect de hotărâre privind participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la 
„Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea 
achiziţionării unui autoturism 

61. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii infrastructurii 
educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”-Corp 16 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul 
POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, 
ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare 
incendii in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen” 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea 
aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, situat în municipiul Craiova, 
str.Sărarilor, nr.28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul 
POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, 
ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare 
incendii in cazul depasirii concentratiei maxime de oxigen” 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea 
aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Bega” 
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67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Sinaia” 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Drobeta” 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Târnava” 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada Teleajenului” 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acţiune de combatere 
a vectorilor din municipiul Craiova, pentru anul 2022 

72. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2022 referitoare la 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., din data de 29.03.2022 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională din zonă industrială, în zonă cu funcţiuni complexe de 
interes public şi servicii de interes general, cu regim de înalţime 2S+P+6, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B 

74. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul 
„PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE 
APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada 2014-2020 

75. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 
nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” şi Întreprinderea 
Individuală Ungureanu Adriana 

76. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, 
consilier local, în comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica 
„Oltenia” Craiova 

77. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile - terenuri din administrarea 
Consiliului Județean Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova 

78. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială 
şi de Mediu a Municipiului Craiova, în anul 2021 
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2. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 

municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2021 
 
 
 
 

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

pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.056.803 mii lei (612.835 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 443.968 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.075.458 mii lei (612.835 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 462.623 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Căminului pentru Persoane Vârstnice, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, 
Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian Bernd, Spânu Dan, Stoian 
Daniel,  Nicolicea Romulus,  Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 3 abţineri (Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 

 
 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării 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 – 1.640.506 mii lei; 
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b)  total cheltuieli – 1.673.874 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: 
- 20 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, 
Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian Bernd, Spânu Dan, Stoian 
Daniel,  Nicolicea Romulus,  Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 3 abţineri (Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

 
5. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local 

al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
07.04.2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că se discută despre bugetul de venituri şi cheltuieli la Compania de Apă 

şi aş fi vrut şi eu să vorbesc cu cineva din cadrul instituţiei, dl. director dacă este. Am 
văzut acolo că aţi estimat, pentru 2022, o creştere a salariilor, cu 11 %, motivată de 
creşterea productivităţii muncii. Dar ce aţi scris dvs. acolo, tot cu 11 %, nu este nicio 
creştere a productivităţii muncii. De fapt, dvs. măriţi tariful. Mai mult decât atât, am 
observat că, pe lângă cele 13 miliarde, conform contractului de mandat pentru consiliul 
de administraţie al companiei, aţi mai prevăzut o sumă de 9 milioane de RON, aproape 
2 milioane de euro pentru bonusuri. Sumă pe care, este foarte adevărat că aţi detaliat-o 
în mare parte, în documentele pe care le-am primit, însă mai puţin 7 miliarde din suma 
asta de bonusuri şi aş fi curios să-mi spuneţi şi mie ce sunt aceste 7 miliarde şi cum 
justificaţi şi care este justificarea creşterii salariilor cu 11%  în  2022, având în vedere 
că numărul de salariaţi este acelaşi, nu aveţi nicio altă modificare pe salariaţi, pe 
productivitate ş.a.m.d? Mulţumesc frumos! 

D-na Director Economic Bălăceanu Anca: 
Bună ziua! În ceea ce priveşte fondul de salarii, s-a fundamentat, s-a calculat 

conform prevederilor din Contractul colectiv de muncă aplicabil cu 1 ianuarie 2022 şi 
cu legea bugetului, cu prevederile din legea bugetului care spun în ce condiţii se pot 
acorda şi cu cât se poate majora cheltuiala cu personalul în anul 2022. Există acele 
corelaţii, indicele productivităţii muncii şi indicele creşterii salariilor care, aşa cum se 
poate observa din anexele 1 şi 2, este exact în cadrul prevederilor legii bugetului. 
Salariile au crescut în urma unei negocieri colective, ceea ce ne impune obligaţia de a le 
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bugeta în bugetul de venituri şi cheltuieli, dar ele nu depăşesc cadrul legal al Ordonanţei 
26/2013 şi a legii bugetului de stat. 

În ceea ce priveşte cheltuielile cu drepturile cuvenite administratorilor, acestea sunt 
calculate exact cele prevăzute în contractele de mandat şi în contractele de administrare. 
Este pentru consiliul de administraţie. Sunt componenta fixă 402 mii lei, şi componenta 
variabilă 151 mii lei pe tot anul 2022. Este vorba de rândurile 108, 109 din anexa 2. 
Vorbesc despre bonusurile prevăzute pentru administraţie. Dacă vă reveriţi la bonusurile 
care se referă la salariaţi, bonusuri, nu se referă la administratori, ci la salariaţi şi aici 
intră inclusiv tichetele de masă, tichetele de vacanţă. Bonusuri 9,2 milioane din care: 
cheltuieli sociale 1,5 milioane, din care tichete cadou care se dau conform legii Codului 
fiscal pentru cele trei evenimente: Paşti, Crăciun şi 8 Martie: Cu siguranţă ies, nu le adun 
acum, dar cu siguranţă ies pentru că se verifică corelaţiile din buget şi nu au cum să nu 
iasă. Tichetele de masă sunt 5,2 milioane, voucherele de vacanţă sunt 2,05 milioane, 
plus alte cheltuieli, abonamente la o clinică medicală 410 mii lei. Am să fac o adresă să 
se vadă mai clar din ce se compune suma. 

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

 Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.04.2022, ora 
12.00, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2022. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinu Ionela, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Sas 
Teodor, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Voicinovschi 
Mădălin) 

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

 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, 
veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei 
Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României 
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 veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, a 

unor beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 
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lei, pentru fiecare eveniment din anul 2022, respectiv Ziua Veteranilor de 
Război, sărbătorită în data de 29 aprilie și  Ziua Națională a României, sărbătorită 
la 1 decembrie.  

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi 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. 
 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică 
al Poliţiei Locale a 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 Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.272/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” 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.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 272/2021 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, 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 Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” 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, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Nicolicea 
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Romulus, Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu Lucian, 
Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Diaconu Răzvan) 

- 4 abţineri (Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Stoian Daniel, Enescu Georgel) 
 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.304/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.304/2018, 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 și Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Lucian, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian 
Daniel, Nicolicea Romulus, Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Săuleanu Lucian, Dragoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Diaconu Răzvan) 

- 3 abţineri (Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel) 
 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării,  de către Spitalul Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi 
de reprezentare în litigiile/conflictele 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 
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 achiziționarea, de către Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, de 

servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în 
litigiile/conflictele 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 de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian Daniel, 
Nicolicea Romulus, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, 
Diaconu Răzvan) 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de 
bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, 
utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale 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 anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor 
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor 
publice de interes local ale municipiului Craiova, cu modificările şi completările 
ulterioare, după cum urmează: 

              a) se completează cu funcţia publică de conducere de director general adjunct; 
  b) se stabileşte salariul de bază lunar în cuantum de 12139 lei, pentru functia 

publică de conducere de director general adjunct. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcția Generală de 
Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian Daniel, 
Nicolicea Romulus, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, 
Diaconu Răzvan) 

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale 
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unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova 
Dl. Consilier Local Sas: 
Din câte ştiu, locurile rămase vacante sunt Liceul de Chimie, Brâncuşi, Matei 

Basarab, Tehnologic Auto şi Energetic. La Liceul de Chimie – Marian Vasile, Colegiul 
Brâncuşi – Sas Teodor, Liceul Tehnologic Auto – Corâţu Cosmin, Liceul Matei Basarab 
– Ungureanu Adriana, Liceul Energetic – Voicinovschi Mădălin. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Aşadar, va avea o formă modificată acest proiect, pentru că nu a luat integral un 

singur consilier toate locurile pe care le-aţi negociat, se vor redistribui. Pe cale de 
consecinţă, art. 1 va reflecta modificările propuse direct în şedinţă.  

Supunem la vot, în forma pe care ne-aţi propus-o, cu această redistribuire în 
consiliile de administraţie. 

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

Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular din municipiul Craiova, în locul dlui.Diaconu Răzvan Cristian, după 
cum urmează: 
a) Liceul Tehnologic „ Costin D Neniţescu” Craiova – dl.Vasile Marian; 
b) Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” Craiova – dl.Sas Teodor Nicuşor; 
c) Liceul ,, Matei Basarab” Craiova – Ungureanu Adriana; 
d) Liceul Tehnologic Auto Craiova – Corâţu Cosmin Ion; 
e) Liceul Energetic Craiova - Voicinovschi Mădălin Romeo. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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 
Dl. Consilier Local Sas: 

       Aceleaşi propuneri rămân şi la acest punct.  
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în locul dlui.Diaconu Răzvan 
Cristian, din următoarele unităţi de învăţământ: 
a) Liceul Energetic Craiova – Voicinovschi Mădălin Romeo; 
b) Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Craiova – Sas Teodor Nicuşor. 

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 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. 

 
 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Atletism, în 
vederea organizării, la Stadionul de Atletism din Craiova, a unor evenimente 
sportive 
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 al 

Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării, 
pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, a următoarelor evenimente 
sportive: 
a)   Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 

05-06.06.2022; 
b) Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 

10-11-06.2022; 
c)  Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022; 
d) Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022; 
e)  Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ, în 

perioada 24-26.06.2022; 
f)  Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ, în data 

de 25.06.2022,  
 conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă scutirea de la plata taxelor prevăzute în anexa 5 a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.463/2021 referitoare la stabilirea şi 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022. 

            Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1.  
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  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Federația Română de 
Atletism vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul 
Craiova, 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.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor 
rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2022, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri destinate 
închirierii, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor vor fi 
adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişare. 
Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în 
condiţiile legii. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
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. 
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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. 
 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.1, ap.11 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Aş avea şi eu o intervenţie înainte să le votăm calup. Sunt de acord cu votarea lor 

în calup, este dreptul persoanelor respective să-şi achiziţioneze locuinţele. Dar noi, în 
momentul de faţă, vindem aproximativ 20 de apartamente, la o valoare destul de redusă. 
Vorbim de aproximativ 25 de mii de euro pentru un apartament de 50 mp. Genul acesta 
de programe există şi în alte ţări în Europa. Au existat în trecut şi s-a renunţat la ele, 
pentru că, deseori se vindeau mai repede decât administraţiile locale puteau să le 
înlocuiască. Ba mai mult decât atât, în Anglia, de exemplu, au început programe care au 
obiectivul opus, acela de a cumpăra locuinţe de la privaţi, pentru a le folosi drept locuinţe 
sociale, sau locuinţe pentru tineri. Noi, în momentul de faţă, renunţăm cumva la 20 de 
apartamente, pe o sumă care nu va permite înlocuirea lor cu un număr egal de 
apartamente. Ce program sau ce planuri are primăria pentru a suplimenta locuinţele 
sociale sau locuinţele pentru tineri, în contextul în care listele de aşteptare sunt deja 
destul de mari şi, prin vânzarea acestora, noi, practic, diminuăm numărul de apartamente 
disponibil pentru persoanele care încă aşteaptă să primească locuinţă. 

Dl. Preşedinte: 
Apartamentele sunt ocupate. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Sunt ocupate, dar noi, în momentul de faţă, le vindem. 
Dl. Preşedinte: 
Chiar dacă nu le vindem, noi nu putem să-i scoatem pe respectivii din case, ca să 

băgăm pe altcineva. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Am înţeles. Rămân proprietatea primăriei. Noi, în momentul de faţă, le vindem şi 

au dispărut. Cred că aţi înţeles de unde vine problema.  
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Doar două lucruri, acestea nu sunt apartamente sociale, sunt apartamente pentru 

tineri, iar legea ANL prevede dreptul acestor chiriaşi de a-şi achiziţiona apartamentele. 
Nu ne putem opune.  
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Dl. Director Gâlea: 
Locuinţele ANL pentru tinerii până în 35 de ani, sunt proprietatea privată a statului 

român, în administrarea consiliului local. Sumele încasate în urma vânzării, se fac venit 
la bugetul ANL pentru construcţia altor locuinţe,  prevederile Legii 152/1998, legea de 
organizare şi funcţionare a ANL. Nu sunt proprietatea municipiului, sunt doar în 
administrarea consiliului local şi proprietatea privată a statului. Urmează să înceapă 
construirea a 60 de locuinţe tot în zona ANL şi este pus la dispoziţie ANL 
amplasamentul din str. Caracal. 

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

Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.1, ap.11, către Văduva Vintilă Monica, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.183028/05.12.2013. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 107.533,45 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 17.331,91 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 119/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 20.20 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.11, din terenul în suprafaţă de 1757 
mp., din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 
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Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Văduva Vintilă Monica vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.1, ap.12 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.1, ap.12, către Perciu Anca, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.131319/25.07.2019. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 75.433,78 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 12.141,85 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 79/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13.47 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.12, din terenul în suprafaţă de 1757 
mp., din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Perciu Anca vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.2, ap.8 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.2, ap.8, către Truică Nelu, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.70569/23.05.2017. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 78.479,95 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
ani şi cu un avans de 12.643,86 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 77/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13.16 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.8, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., 
din acte şi 1699 mp., din  

           măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în Cartea funciară 
nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  
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            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Truică Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.2, ap.19   
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.2, ap.19, către Lişu Alin, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.70877/23.05.2017. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 73.390,68 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
ani şi cu un avans de 11.838,57 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 78/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13.21 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.19, din terenul în suprafaţă de 1757 
mp., din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
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întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Lişu Alin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.5, ap.3 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.5, ap.3, către Bălan Mihaela Jaclin, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239107/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 85.934,05 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
ani şi cu un avans de 13.917,41 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 113/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 19.21 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.3, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., 
din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 
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Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Bălan Mihaela Jaclin vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.5, ap.9 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.5, ap.9, către Bălă Cristian Nicolae, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149894/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 61.025,89 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 4 ani 
şi cu un avans de 9.883,81 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 79/10000, respectiv suprafaţa 
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indiviză de 13.48 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.9, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., 
din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Bălă Cristian Nicolae 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.5, ap.19 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.5, ap.19, către Mazilu Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.227464/23.12.2019. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 73.986,11 lei, avându-se în vedere 
valoarea de vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
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vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 80/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13.60 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.19, din terenul în suprafaţă de 1757 
mp., din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de 
locuinţe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Mazilu Marius 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, 
sc.6, ap.5 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  

Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.6, ap.5, către Anghel Elena Alina, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.136927/08.10.2010. 
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Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului final de vânzare de 58.724,91 lei, cu plata preţului în rate, pe 
o perioadă de 25 de ani şi cu un avans de 9.509,22 lei, reprezentând cel puţin 
15% din suma cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul 
calculat al locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data 
vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 17.21 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., 
din acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.68/2020. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Anghel Elena Alina 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, 
sc.2, ap.2 
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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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.2, ap.2, către Cebuc Cezar, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.238977/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 69.661,76 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 3 ani 
şi cu un avans de 50.000,00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 15.87 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.2, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., 
din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Cebuc Cezar 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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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 

destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, 
sc.2, ap.10 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.2, ap.10, către Roşca Robert Cătălin, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.170474/03.10.2019. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 76.432,15 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 12.359,32 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 15.85 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.10, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., 
din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Roşca Robert Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, 
sc.2, ap.11 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.2, ap.11, către Cercel Alexandru Liviu, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.238486/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 101.320,09 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
de ani şi cu un avans de 16.435,50 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24,26 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.11, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., 
din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 
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Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Cercel Alexandru Liviu vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, 
sc.3, ap.5 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.3, ap.5, către Văduvescu Alla, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.239000/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului de vânzare de 96.793,54 lei, avându-se în vedere valoarea de 
vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 159/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 23,36 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.3, ap.5, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., 
din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
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completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.301/2020. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Văduvescu Alla vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.3 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.4, ap.3, către Tunaru Maria, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.84239/08.05.2019. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 116.612,06 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 18.858,45 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24,18 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.4, ap.3, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., 
din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  
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            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Tunaru Maria 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 vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, 
sc.5, ap.11 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.5, ap.11, către Roşu Nelu Florin, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.209039/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 71.208,19 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 11.560,53 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 153/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 22,44 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.11, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., 
din acte şi 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
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întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.243/2021. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Roşu Nelu Florin 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 vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, 
sc.2, 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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.2, ap.2, către Dragomir Ileana Olivia, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.107206/16.07.2013. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 68.565,03 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 
ani şi cu un avans de 11.230,01 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 15.88 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
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bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.2, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., 
din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Dragomir Ileana Olivia 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 vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, 
sc.2, ap.12 

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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.2, ap.12, către Tudoran Simona, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239063/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 65.072,97 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 
de ani şi cu un avans de 10.669,69 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
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în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 15.17 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.12, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., 
din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Tudoran Simona 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, 
sc.3, ap.4 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.3, ap.4, către Băran Elena Marinela, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.42538/02.04.2010. 
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Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 58.774,39 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 7 ani 
şi cu un avans de 9.664,86 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 97/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 14.17 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.3, ap.4, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., 
din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Băran Elena Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, 
sc.4, ap.19 
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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.4, ap.19, către Dică Dorel, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.7982/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 74.738,91 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 12.239,97 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 16.91 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.19, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., 
din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Dică Dorel vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, 
sc.5, ap.12 
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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 vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.5, ap.12, către Carţiş Mihaela Graţiela, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239116/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 64.105,10 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 
ani şi cu un avans de 10.524,91 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 20.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.12, din terenul în suprafaţă de 1518 mp., 
din acte şi 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, 
intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localităţii Craiova. 

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate 
asupra locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit 
prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de 
întreţinere, etc.), dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din 
terenul aferent construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în 
prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea 
terenului aferent locuinţei.  

            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziţionarea 
terenului aferent locuinţei. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, 
contractul de vânzare-cumpărare pentru locuinţa prevăzută la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Carţiş Mihaela Graţiela 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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36. 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. 
 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

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

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

38. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 
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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 declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 

modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.3. 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. 
 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a 
obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Construire 

drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de la intersecția 
Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str. Brestei – str. 
Râului -tronson 3”, având următorii indicatori tehnico-economici: 

            Valoarea investitiei:                               730.000,00 euro,  fără TVA 
                                                                         3.612.551,00 lei,  fără TVA 
             Din care C+M :                                    730000,00 euro,  fără TVA 
                                                                         3.612.551,00 lei,  fără TVA, 
           conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă declararea de utilitate publică de interes local  a lucrărilor de  

„Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei de 
la intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului până la intersecția str. 
Brestei – str. Râului – tronson 3”. 

Art.3. Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de  interes local pentru 
realizarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.2, conform planului de situaţie  
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Finanțarea exproprierilor va fi suportată din bugetul local  al municipiului 
Craiova, fiind cuprinsă în „Programul de investiții pentru anul 2022”. 

Art.5. Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică de interes local, a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul 
de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local prevăzut la art.2. 

Art.6. Se aprobă lista proprietarilor ai căror imobile sunt afectate de coridorul de 
expropriere, identificați în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.7.  Sumele individuale aferente despăgubirilor  pentru imobilele proprietate privată, 
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, se vor 
stabili în baza unui raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local 
al Municipiului Craiova. 

Art.8. Termenul în care despăgubirea estimată se virează într-un cont deschis pe numele 
expropriatorului, este de 90 de zile de la data adoptării hotărârii de stabilire a 
cuantumului despăgubirii. 

Art.9. Planul amplasamentului obiectivului de utilitate publică de interes local, se aduce 
la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul şi pe pagina proprie de internet a 
Primăriei municipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, potrivit legii. 

Art.10.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să emită dispozițiile de 
expropriere pentru imobilele proprietate privată ce constituie coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local şi de numire a comisiei 
de verificare a dosarelor de expropriere. 

Art.11.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. 
 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între 
Municipiul Craiova şi Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin 
Gemeneanu Adina – Luisa, medic primar medicină de familie 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici eu n-am nimic împotrivă pe fond, dar nu înţeleg de ce închiriem la preţuri aşa 

de mici. Am văzut că avem undeva la 2,5 euro/mp, 16 mp, deci noi o să luăm undeva la 
35-40 euro/lună pentru un spaţiu practic comercial în care d-na doctor îşi desfăşoară 
activitatea de medic de familie. Asta era ca o opţiune, pentru că mi se pare preţul extrem 
de mic.  

D-na Viceprimar Aurelia Filip: 
Este stabilit prin lege acest preţ, nu putem să facem excepţie de la lege.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Municipiul Craiova şi 
Dermlife Med S.R.L., reprezentată legal prin Gemeneanu Adina – Luisa, medic 
primar medicină de familie, având ca obiect exploatarea spaţiului (bunul 
imobil) cu destinaţia de cabinet medical, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 16,62 mp., situat în str.Calea Bucureşti, 
bl. N1b, ap.1, începând cu data de 03.04.2022, până la data de 30.11.2028, 
conform model cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului 
Craiova nr.80/28.02.2022. 
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  Art.2. Redevența lunară va fi stabilită la 14,70 lei/mp/lună, 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.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune prevăzut la art.1. 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și AGRO-ZOO-
APIS COOPERATIVA, având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală 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 prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

încheiate între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi AGRO-ZOO-APIS 
COOPERATIVA, după cum urmează: 

            a) contractul nr.5919/10.04.2018, care are ca obiect terenul situat în Piața 
Centrală, în suprafață de 15,58 mp, poziția 196; 

 b) contractul nr.5921/10.04.2018, care are ca obiect terenul situat în Piața 
Centrală, în suprafață de 15,58 mp, poziția 197; 

 c) contractul nr.5923/10.04.2018, care are ca obiect terenul situat în Piața 
Centrală, în suprafață de 15,58 mp, poziția 198. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

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 AGRO-ZOO-APIS COOPERATIVA 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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42. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.13388/05.12.2019, 
pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 2114/215/2019, rămasă 
definitivă prin Decizia nr. 752/12.04.2021 a Tribunalului Dolj 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se ia act de  Sentința Civilă nr. 13388/05.12.2019, pronunțată de Judecătoria 

Craiova în dosarul nr. 2114/215/2019, rămasă definitivă prin Decizia nr. 
752/12.04.2021 a Tribunalului Dolj, prin care Municipiul Craiova, prin primar, 
a fost obligat să vândă lui Tudorache Romeo, Tudorache Janina Iuliana, 
Tudorache Adrian Mihai, Tudorache Constantin și Florea Florin, imobilul -
apartament, situat în municipiul Craiova, str. Ion Țuculescu, nr.15, bl. V5, sc.1, 
ap.1, în condițiile Legii nr.112/1995, Decretului Lege nr. 61/1990 și Legii 
nr.85/1992, modificată, la prețul de 170.485,00 lei, conform raportului de 
expertiză. 

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 locuinţei identificate la art.1, ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova.  

Art.3. Se aprobă vânzarea către Tudorache Romeo, Tudorache Janina Iuliana, 
Tudorache Adrian Mihai, Tudorache Constantin și Florea Florin, a imobilului-
apartament situat în municipiul Craiova, str. Ion Țuculescu, nr.15, bl. V5, sc.1, 
ap.1, jud Dolj, compus din trei camere și dependințe, la prețul de 170.485,00 lei. 

 Art.4.Cheltuielile ocazionate de realizarea documentaţiei cadastrale, încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, precum 
şi cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de cadastru și publicitate 
imobiliară  Dolj, pentru imobilul prevăzut la art.3, vor fi suportate de Tudorache 
Romeo, Tudorache Janina Iuliana, Tudorache Adrian Mihai, Tudorache 
Constantin și Florea Florin.  

Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-
cumpărare şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege 
la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj. 

 Art.6.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la  aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și 
nr.144/2012 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, Tudorache Romeo, 
Tudorache Janina Iuliana, Tudorache Adrian Mihai, Tudorache Constantin și 
Florea Florin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.83/17.01.2020, 
pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8633/63/2018*, rămasă definitivă 
prin Decizia nr.1795/08.09.2020 a Curţii de Apel 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 ia act de  Sentinţa Civilă nr.83/17.01.2020, pronunțată de Tribunalul Dolj în 

dosarul nr. 8633/63/2018*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1795/2020 a Curţii 
de Apel Craiova, prin care Municipiul Craiova este  obligat să întocmească 
documentația cadastrală și să se prezinte la Notarul Public, în vederea încheierii, 
în formă autentică, a contractului de vânzare-cumpărare privind spațiul 
comercial situat în municipiul Craiova, str. Lipscani nr. 4B (fost 16), în suprafață 
desfășurată de 21,45 mp, din care utilă 21,30 mp și teren intravilan aferent în 
cotă indiviză, în suprafață de 10,73 mp, identificat conform raportului de 
evaluare anexat la contractul de vânzare cumpărare cu plata în rate 
nr.3742/05.04.2007. 

 Art.2.Cheltuielile ocazionate de încheierea în formă autentică, la notarul public, a 
contractului de vânzare-cumpărare, precum şi cheltuielile de publicitate 
imobiliară la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Dolj, pentru imobilul 
prevăzut la art.1, vor fi suportate de S.C. APIMED S.R.L.  

Art.3.  Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-
cumpărare şi îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege 
la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Dolj. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.125/2018 referitoare la aprobarea acordului de 
parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia (EDUCOL) 
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 acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia 
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(EDUCOL) şi Ford Motor Company Fund, pe o perioadă de 4 ani, în forma 
modificată prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.    

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.125/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Asociaţia pentru Educaţie 
SV Oltenia (EDUCOL) şi Ford Motor Company Fund vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

Lucian, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian 
Daniel, Nicolicea Romulus, Enescu Georgel, Diaconu Răzvan, Borţoi Manuel, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu Lucian, Dragoescu Cezar, Cîrceag 
Eduard) 

- 2 abţineri (Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin) 
 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin 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 darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a 

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

Art.2. Predarea-preluarea bunurilor identificate la art.1 se va face în baza unui proces 
verbal încheiat între părţi. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului 
Craiova. 

Art.4. 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. 
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46. 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 încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra 
imobilului construcţie, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.Nicolae Titulescu, nr.8 (fost nr.18). 

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

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

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

47. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS 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 superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat 

între Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L., având ca obiect asigurarea 
dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 526 mp.,  situat în str.Calea Bucureşti, 
nr.49, aferent blocului 29A, în sensul diminuării suprafeței de teren aferentă 
superficiarului S.C. AZALIS S.R.L., de la 526 mp., la 213,9 mp. 

 Art.2. Se aprobă cesiunea parțială a contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 - teren 
în suprafață de 312,1 mp., către titularii fiecărui apartament/spațiu cu altă 
destinație decât cea de locuit, în cote-părți indivize corespunzătoare, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr. 14P/18.07.2019. 
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 Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2019. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. AZALIS S.R.L. şi 
titularii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

48. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.16P/04.11.2021, încheiat între Municipiul Craiova şi Golumbeanu 
Constantina 
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 superficie nr.16P/04.11.2021, încheiat 

între Municipiul Craiova şi Golumbeanu Constantina, ce are ca obiect 
asigurarea dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat 
al municipiului Craiova, în suprafaţă de  232 mp.,  situat în str. Recunoștinței, 
nr. 14 bis, prin cesiunea acestuia către Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-
Alina, după perfectarea contractului de vânzare-cumpărare între cele două părți. 

 Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr.16P/04.11.2021. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2021. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Golumbeanu Constantina, 
Găleșanu Gabriel și Găleșanu Beatris-Alina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13 C 

 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
    Aşa cum am spus şi la începerea şedinţei, noi am dori să formulăm un amendament 
pentru acest calup de puncte de pe ordinea de zi de la 49 la 56, prin care să solicităm 
refacerea rapoartelor de evaluare, în baza unor certificate de urbanism valabile, puse la 
dispoziţie de potenţialii vânzători. Este ceva care este evident, dar vă faceţi toţi că nu 
vedeţi. Este evident că nu vrem să dăm bani de teren construibil pe un teren 
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neconstruibil. Şi o să vă citez: „în cadrul standardelor de evaluare ANEVAR” pe care 
dl. evaluator trebuia să le respecte şi o să răspundă în cazul în care nu le respectă, ghidul 
de evaluare GEV 630, evaluarea bunurilor imobile, la paragraful 14 pagina 120 se 
menţionează că în setul de documente necesare elaborării unui raport, sunt necesare 
următoarele: certificat de urbanism valabil la data evaluării, din care să reiasă 
posibilităţile legale de dezvoltare, destinaţie, POT, CUT, restricţii, iar în cazul 
terenurilor libere şi al proprităţilor în curs de construire, precum şi alte documente 
specifice. În nciun raport de evaluare, dl. evaluator nu are certificatul de urbanism 
valabil. Mai mult decât atât, nu ştiu dacă executivul a primit în cursul zilei de astăzi, 
vreo adresă din partea evaluatorului. Dacă a primit, ar fi bine să ne-o pună la dispoziţie. 
Dar, dacă nu a primit-o, asta este, este responsabilitatea dânsului, însă eu nu pot să-mi 
însuşesc un raport de evaluare, ca şi consilier local, ce va aduce un potenţial prejudiciu 
cetăţenilor municipiului Craiova. De aceea, propun acest amendament, să se refacă 
rapoartele de evaluare, dar cu baza de certificat de urbanism, pentru că, de exemplu, 
avem mai multe terenuri evaluate la 600 eur/mp, de exemplu, şi ele sunt spaţii verzi. 
Adică bune de pus boscheţi pe ele.  
     Dl. Consilier Local Spânu: 
     Eu am în vedere acelaşi temei juridic, şi anume ghidul de evaluare 630 pe care l-a 
invocat colegul nostru, Cezar Drăgoescu. Colegul nostru invocă acest ghid şi ca 
argumente că preţul este viciat în aceste evaluări făcute de evaluator , pentru că n-ar 
exista un certificat de urbanism sau evaluatorul n-a ţinut cont de datele din acest 
certificat de urbanism şi, în sinteză, că aceste terenuri ar fi neconstruibile şi evaluatorul 
ar fi evaluat aceste terenuri, ca fiind construibile. Eu vreau să-i spun d-lui Cezar că 
certificatul de urbanism nu este obligatoriu şi am să invoc nu art. 14, pentru că cred că 
în mod greşit s-a invocat, ci paragraful 16  care spune, în mod expres, după ce în 
preambul spune aşa: că setul de documente necesare elaborării expertizei de evaluare, 
poate include, fără a se limita, următoarele acte: deci este o opţiune pentru evaluator să 
recurgă la aceste acte. Şi le enumeră: actele privind proprietatea, extrasul de carte 
funciară, certificatul de urbanism şi alte acte. Deci ele nu sunt obligatorii. Expertul 
evaluator trebuie să se deplaseze la faţa locului, să evalueze situaţia, de fapt şi de drept. 
Am înţeles că, şi din ce am observat eu, acest certificat de urbanism există în fiecare 
dintre toate dosarele în care s-a cerut de către primărie evaluarea acestor terenuri.  
     Mai mult decât atât, expertul este abilitat să-şi aleagă metoda de evaluare. Această 
metodă de evaluare este prin comparaţie, adică are în vedere piaţa în zona în care sunt 
terenurile respective şi nu acele criterii privind terenul construibil sau neconstruibil. 
Primăria sigur că are nevoie de aceste terenuri, pentru că altfel, nu le-ar fi solicitat. Am 
văzut că aceste terenuri sunt necesare, fie pentru accesul la blocuri, fie pentru spaţii 
verzi, fie pentru că sunt parcări sau accesul la ghenele de gunoi. Deci avem neapărat 
nevoie de aceste terenuri. Mai mult decât atât, expertul evaluator, noi în acest moment 
– şi eu aş fi de acord ca aceste puncte de pe ordinea de zi, să le respingem. Dar să le 
respingem nu pentru argumentele invocate de colegul nostru Cezar, ci pentru 
argumentele de transparenţă totală şi de eliminare a oricăror suspiciuni, privind modul 
în care au fost evaluate aceste terenuri. Pentru acest lucru, eu mi-aş dori să respingem 
aceste proiecte şi să solicităm un nou expert evaluator care să evalueze din nou aceste 
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terenuri. Vreau să vă spun că vom avea, poate, surpriza, ca aceste preţuri să fie evaluate 
de un nou evaluator mai mari sau mai mici. Pentru că vreau să invoc aici şi un punct 108 
din ghidul de evaluare care spune că lasă la latitudinea experţilor  să evalueze şi marja 
de apreciere este extraordinar de mare, deoarece spunem la punctul 8 din acest ghid de 
evaluare: diferenţele mai mari de 20% nu pot fi considerate o nerespectare a standardelor 
de evaluare. Deci, dacă expertul respectă standardele de evaluare, aceste preţuri pot fi 
mai mari sau mai mici şi vom avea surpriza ca la viitoarea expertiză, să ne trezim cu 
preţuri mai mari. Eu zic, cu excepţia acelui preţ de 600 euro/mp care mi se pare exagerat, 
toate celelalte preţuri eu cred că sunt de bun simţ. Dar, repet, eu sunt pentru respingerea 
acestor puncte de pe ordinea de zi condiţionat de solicitarea de către executiv a unor noi 
expertize de evaluare a acestor terenuri. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Aş vrea să fac nişte precizări pentru că şi la începutul acestei şedinţe s-au ridicat nişte 
probleme. 
     Aşa cum v-am spus, noi am lucrat cu un expert ANEVAR  care a fost ales printr-o 
procedură de achiziţie publică.  Deci nu este vreun evaluator din partea primăriei, este 
un evaluator care a fost selectat în urma unei proceduri de achiziţie publică. Personal, 
nu-l cunosc. Cred că nici unul dintre colegii mei consilieri nu-l cunoaşte, deci nu am 
putea să discutăm despre vreo înţelegere pe care am fi făcut-o. 
      În al doilea rând, nu aveam cum să nu pun pe ordinea de zi aceste puncte, pentru că 
le-aţi solicitat dvs., ca şi consilieri locali, prin votul pe care l-aţi dat, că vreţi să vedeţi 
nişte rapoarte de evaluare. 
     În al treilea rând, vreau să vă spun că expertul respectiv trebuie să respecte un ghid 
şi ghidul respectiv a fost respectat. Dvs. vorbiţi aici despre faptul că primăria ar fi trebuit 
să-i pună la dispoziţie certificatele de urbanism şi n-a făcut-o. Chiar şi dvs. ne-aţi 
solicitat la comisie să vă punem la dispoziţie aceste certificate de urbanism. Eu cred că 
nu aveţi nevoie nici unii dintre dvs. că ştiţi cu toţii să folosiţi un calculator şi la trei click-
uri distanţă, apare certificatul de urbanism pentru orice persoană care construieşte în 
Craiova sau care a solicitat certificat de urbanism. După nume poate fi găsit certificatul 
de urbanism sau după adresă. Deci, este clar că expertul acesta a avut la dispoziţie 
certificatele de urbanism, aşa cum şi expertul dvs. ANEVAR le-a avut pentru că a făcut 
referire la ele şi bănuiesc că nu le-a avut pe undeva, pe acasă, prin vreun sertar, ci le-a 
găsit chiar pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova.  Din punctul ăsta de vedere, nu 
cred că putem să fim acuzaţi de lipsă de transparenţă. Ce este important însă, este PUG-
ul pentru că acolo trebuie să se uite un expert. Certificatul de urbanism poate să fie, până 
la urmă, contestat în instanţă. S-a întâmplat de foarte multe ori ca noi să spunem că 
terenul este neconstruibil şi instanţa să decidă altceva raportându-se la PUG. Asta ca să 
fie foarte clar pentru toată lumea unde trebuie să se uite. 
     În ceea ce priveşte preţul acesta pe care dvs. îl aveţi în aceste rapoarte de evaluare, 
este un preţ maxim. El poate fi scăzut, în urma unei comisii pe care o putem stabili, de 
negociere cu proprietarul respectiv. Şi eu v-aş propune, dl. Drăgoescu, să fiţi 
preşedintele acestei comisii de negociere. Dacă dvs. consideraţi că preţurile acestea sunt 
mari, sunt absolut convinsă că vor putea fi scăzute. Dar, cu ce sunt, de asemene,a de 
acord, tot în virtutea transparenţei, este ca să avem o nouă expertiză de evaluare pentru 
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toate terenurile, mai puţin unul. Acela care a ieşit cu preţul cel mai mare, care, într-
adevăr, este într-o zonă destul de importantă a oraşului, adică este la km 0 al oraşului, 
care şi acela poate să fie construibil, dar numai după ce este aprobat PUZ-ul, ca să ne 
înţelegem. Toate celelalte, în schimb, sunt construibile. Şi aş vrea să vă spun şi ce prevăd 
certificatele de urbanism pentru fiecare în parte sau de ce le-am respins unora dintre 
solicitanţi să construiască.  
 Avem terenul de pe 1 Decembrie. Este într-o zonă de locuinţe. PUG-ul spune că este 
într-o zonă cu destinaţia de locuinţe. Poate să construiască dacă, sigur, va merge în 
instanţă, pentru că eu nu aş vrea să îi semnez un certificat de urbanism că poate să 
construiască acolo. Încă o dată, PUG-ul spune că poate, dar este foarte aproape de un 
bloc de 10 etaje, este pe platforma de gunoi a blocului respectiv şi este pe o parte din 
parcare. Din punctul meu de vedere, pentru a nu fi deranjaţi cetăţenii din zona respectivă, 
care locuiesc acolo, blocul cred că are mai bine de 70 de ani, ar trebui să achiziţionăm 
acest teren. Pentru că este suficient ca acest domn doar să ceară un certificat de urbanism 
pentru împrejmuirea terenului şi eu voi fi obligată să-l eliberez. Şi, dacă îşi 
împrejmuieşte terenul, va fi împiedicat accesul la locuinţă al cetăţenilor respectivi.  

 Terenul de pe Calea Severinului care are un preţ de 372 euro, este chiar triunghiul 
de la Schmit. Să ştiţi că proprietarul a primit oferte mult mai mari decât aceasta. 
Destinaţia după PUG – zonă de locuinţe. Deci el, teoretic, poate să construiască acolo o 
locuinţă. Deocamdată este un teren lăsat în paragină unde acum ceva timp au fost şi nişte 
boschetari cu cortul, la km 0 al oraşului. Dacă dvs. consideraţi că este normal să se 
întâmple acest lucru, mie mi se pare că nu.  

 Str. Mirceşti – aici sunt, de fapt, două terenuri alipite. Problema este foarte mare. 
Poliţia Locală, la un moment dat, l-a amendat pe proprietar , pentru că are şi o parte de 
teren cu zonă verde, care era neîngrijită. Când a venit la împrejmuire, să ceară certificat 
de împrejmuire a terenului, ne-am şocat să vedem că instanţa nu retrocedase numai acel 
teren, dar şi parcarea tuturor blocurilor din jur şi a tuturor căilor de acces către blocurile 
respective. Practic, dacă proprietarul respectiv îşi împrejmuieşte terenul, cred că peste 
100 de familii vor fi în imposibilitatea de a mai accede în propria locuinţă. 

 Terenul de pe str. Constantin Brâncoveanu, unde PUG este pentru funcţiuni 
complexe de interes public şi servicii de interes general. Este în parcarea a patru blocuri, 
care se află de jur împrejur. A solicitat bloc de locuit cu patru etaje. Am refuzat prin 
certificatul de urbanism, deşi invocând, sigur, că PUG nu permite construcţia cu 
destinaţie de locuinţe, dar dacă va veni să solicite construcţie de birouri, de exemplu, nu 
voi mai avea nici-o modalitate legală să-l împiedic. Şi asta înseamnă că toţi proprietarii 
din blocurile respective, îşi vor pierde nu doar locul de parcare, dar şi accesul către 
propriile locuinţe. 

 Str. Privighetoarei, la fel, a solicitat construire imobil P +4 cu destinaţia de 
locuinţe colective. PUG este pentru destinaţie de locuinţe. I-am respins, găsind un alt 
motiv, că nu respectă legea locuinţei, suprafaţa nu-i permite ca să facă bloc de locuinţe, 
dar va putea să-şi construiască, probabil, o casă. Problema este că casa respectivă, sau 
această casă va fi construită pe aleea blocului care duce către locuinţele mai multor 
proprietari, pe platforma de gunoi şi pe o parte din parcare.  
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 Bd. Dacia – s-a făcut o solicitare, este cuprinsă în PUZ. PUG-ul permite 
construcţia de locuinţe. PUZ-ul - este amplasament situat parţial în zonă de spaţii verzi  
şi zonă de parcare. Am descoperit acest teren la o vizită pe care am făcut-o împreună cu 
colegii de la toate direcţiile . Cetăţenii din zona respectivă ne-au solicitat să-i scăpăm de 
şobolănimea de acolo, pentru că este neîngrijit, sunt boscheţii cât noi de mari. S-a dus 
Poliţia Locală, a dat amendă, dar noi considerăm că ar fi foarte util terenul respectiv 
pentru a dezvolta acolo o parcare şi a lăsa o zonă verde, aşa cum ar trebui să fie în 
municipiul Craiova. 

 Ultimul teren – care este pe A.I. Cuza. Este în PUZ zonă de spaţii verzi amenajate. 
În PUG poate să fie construibil. Sigur, pentru a modifica PUZ-ul, este nevoie de votul 
consiliului local. Sunt absolut convinsă că nu vom vota, sau dvs. nu veţi vota, niciunul 
dintre dvs., dat fiind faptul că nu doriţi achiziţia acestui teren. Pentru că au fost mai mulţi 
colegi de-ai noştri care au spus că este şi preţul mare şi nici nu este de o importanţă 
deosebită, aşa cum sunt toate celelalte terenuri unde, pur şi simplu, cetăţenii sunt 
împiedicaţi să ajungă în propriile locuinţe. Este motivul pentru care v-aş solicita ca acest 
raport să -l respingem definitiv şi irevocabil, iar pentru celelalte să solicităm o nouă 
procedură de evaluare. Sigur, după ce vom avea această procedură de evaluare, eu, 
personal, nu cred că preţurile vor fi mult mai mici decât sunt, dar hai să încercăm şi un 
al doilea evaluator, care sigur că are la dispoziţie absolut toate documentele care sunt 
publice. Oricine poate să acceseze aceste documente, deci, după ce vom avea şi acea 
comisie de negociere, unde, vă propun, dl. Drăgoescu, să fiţi preşedinte şi să ne arătaţi 
ce bun negociator sunteţi.  

 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Este o decizie înţeleaptă că renunţăm şi amânăm  luarea unei decizii pe aceste 

rapoarte de evaluare care nu au nicio legătură cu realitatea şi condiţia din partea 
consiliului local ar fi să prevedem ca în următorul raport de evaluare pe care îl va întocmi 
un alt evaluator, vânzătorii, dacă vor să vândă către primărie, bineînţeles, să pună la 
dispoziţie un certificat de urbanism valabil.  

 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Dl. Drăgoescu, nu insistaţi. Mă feresc să găsesc un cuvânt, ca să nu vă jignesc. 

Înţelegeţi că certificatul de urbanism este accesibil oricui. Este la distanţă de trei click-
uri. Obligatoriu un expert ANEVAR care are ghidul la dispoziţie şi în ghidul respectiv 
spune că poate să folosească certificatul de urbanism, poate să aibă oricând acces la 
certificatul de urbanism, fără ca să-i dau eu ceva, dar, mai important decât orice, dacă 
nu s-a înţeles, este PUG-ul. Pentru că eu pot să-i scriu ceva în certificatul de urbanism, 
să meargă la instanţă şi să anuleze certificatul de urbanism. S-a întâmplat, din păcate, în 
foarte multe cazuri, când vrem să împiedicăm construcţia unor blocuri puse pe te miri 
unde şi, ne trezim că instanţa nu numai că dă posibilitatea să construiască acele blocuri, 
dar, uite, ca şi în cazurile despre care tocmai v-am făcut vorbire, sunt împiedicaţi chiar 
ceilalţi cetăţeni să pătrundă în propriile locuinţe pentru că sunt date inclusiv căile de 
acces către un alt proprietar. Deci, ca să ne înţelegem, din partea noastră, tot ce s-a 
solicitat, s-a pus la dispoziţie, de altfel, se şi scrie asta în raportul de evaluare, 
certificatele de urbanism sunt la accesul oricărui cetăţean, inclusiv al dvs. 

 Dl. Consilier Local Cîrceag: 
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 O scurtă menţiune ca să înţelegeţi motivul pentru care spunem că evaluatorul nu 
s-a folosit de toate documentele necesare. Fix în cazul terenului de pe A.I. Cuza în care 
în PUZ este spaţiu verde şi nu se poate construi decât dacă schimbăm noi PUZ-ul, în 
raportul de evaluare, evaluatorul scrie că pleacă de la presupusul că pe terenul respectiv 
se poate construi. Şi valoarea terenului este evaluată în consecinţă, deci de asta spunem 
că evaluatorul nu şi-a făcut temele. 

 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Tocmai din cauza asta, v-am propus să respingem aceste rapoarte de evaluare, să 

vedem şi o a doua evaluare. Cred că sunteţi cu toţii de acord. 
La fiecare punct să se specifice dacă se doreşte un alt raport de evaluare sau, pur şi 

simplu, este respins şi nu mai este necesară o a doua procedură de evaluare. Mulţumesc! 
Votaţi împotrivă şi exprimaţi-vă pentru noi, ca să ştim dacă ducem mai departe 

procedura după, prin al doilea vot, dacă vreţi să fie o reevaluare sau nu.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 
preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 642 mp. din acte şi 646 mp. din 
măsurători, înscris în Cartea funciară nr.202189  a localităţii Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13C, în cuantum de 959.100 lei, 
echivalent a 193.800 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

      Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Pentru noi este relevant, pentru că, oricum vom consemna în procesul-verbal că se 

pleacă de la reevaluare. Ăsta este motivul pentru care s-a dispus respingerea. Numai că 
n-aţi nominalizat  obiecţiunile. Se doreşte o nouă reevaluare.  

Aşadar, executivul şi-a însuşit propunerea de respingere, în vederea refacerii 
rapoartelor de evaluare, pentru punctele 49 - 54, 56, şi de respingere simplă fără alte 
motivări/obiecţiuni pentru punctul 55. 

  
 

50. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.27 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1.  Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a terenului, în suprafaţă de 125 mp. din acte şi 131 mp. din 
măsurători, înscris în Cartea funciară nr.241897 a localităţii Craiova, situat în 
municipiul Craiova, Calea Severinului nr.27, în cuantum de 230.150 lei, 



sed ord. 28.03.2022                                                        59                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

echivalent a 46.505 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
 
 
 

51. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului-corp 1, situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 720 mp., corp 1,  înscris în Cartea 
funciară nr. 239629 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. 
Mirceşti nr.3A, în cuantum de 997.698 lei, echivalent a 201.600 euro, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
 
 
 

52. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.3 A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a ternului în suprafaţă de 30 mp., înscris în Cartea funciară 
nr. 239630 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. Mirceşti nr.3A, 
în cuantum de 40.828 lei, echivalent a 8.250 euro, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
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53. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. B-dul Dacia, nr.80 B 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 400 mp. din acte şi 399 mp. din 
măsurători,  înscris în Cartea funciară nr. 219549 a localităţii Craiova, situat în 
municipiul Craiova, b-dul Dacia nr.80B, în cuantum de 641.750 lei, echivalent 
a 129.675 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
 
 
 

54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59 A 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 410 mp. din acte şi 411 mp. din 
măsurători, înscris în Cartea funciară nr.233000 a localităţii Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str. Constantin Brâncoveanu nr.59A, în cuantum de 772.920 
lei, echivalent a 156.180 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
 
 

55. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr.17 A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 500 mp. din acte şi 499 mp. din 
măsurători, înscris în Cartea funciară nr.222042 a localităţii Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str.A.I.Cuza nr.17A, în cuantum de 1.481.700 lei, echivalent 
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a 299.400 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

     Respins cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

56. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
prețul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str. Privighetoarei, nr.8B-C 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii 

preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 300 mp., înscris în Cartea funciară 
nr.245033 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. Privighetoarei 
nr.8B-C, în cuantum de 475.090 lei, echivalent a 96.000 euro, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reevaluării. 

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

Respins cu unanimitate de voturi, în vederea refacerii reevaluării. 
 
 
 

57. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a bunului „Seră” – Colegiul Energetic, 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 „Seră” - Colegiul Energetic, identificat cu număr de inventar 
12008817, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării. 

Art.2. Se mandatează ordonatorul terţiar de credite în calitate de reprezentant legal al  
Liceului Energetic Craiova, să îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din 
funcţiune, de casare şi de valorificare a bunului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunului  prevăzut la art.1, vor constitui  venit 
la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

               Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.8 a 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la 
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului 
Craiova şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 



sed ord. 28.03.2022                                                        62                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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 Energetic Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

58. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Craiova, situate în municipiul Craiova, 
Aleea Teatrului nr. 1 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Chiar nu înţeleg de ce trebuie să le dăm gratis şi de ce nu pot să parcheze şi să-şi 

facă abonament în parcarea subterană cei de la ADR. Efectiv, nu înţeleg de ce. Putem 
să le dăm gratis, dar nu suntem obligaţi să le dăm gratis.  

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Pentru că se încadrează în categoriile prevăzute de lege în funcţie de titularul cererii.  
Dl. Consilier Local Spânu: 
Dacă este de ordine publică, suntem obligaţi. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aceste este un ONG. Noi plătim funcţionarea acestui ONG. Consiliile judeţene, de 

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

Art.1.  Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, a terenurilor în suprafaţa de 60 
mp., respectiv 77 mp., care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Aleea Teatrului nr. 1, identificate în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de atribuire în folosinţă gratuită. 

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

- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 
Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian Daniel, 
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Nicolicea Romulus, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, 
Diaconu Răzvan) 

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

 
 
 

59. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra 
terenului atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, situat în municipiul 
Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață 

de 20 mp., situat în municipiul Craiova, zona "Incintă Primăria Municipiului 
Craiova", str. A.I. Cuza, nr.7, atribuit Agenției pentru Protecția Mediului Dolj. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenția pentru Protecția 
Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind participarea Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-
2024”, în vederea achiziţionării unui autoturism 

     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 participarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova la „Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024, Rabla Clasic”, în 
vederea obţinerii primei de casare, care va fi utilizată la achiziţionarea unui  
autoturism hybrid dotat cu sistem de avertizare sonoră si luminoasă, omologat 
(sistem acustic, set flash blitz grilă, set flash blitz parbriz, flash lunetă, girofar 
magnetic).  

 Art.2. Se aprobă casarea microbuzului Hyundai H100,  care aparţine domeniului privat 
al Municipiului Craiova, identificat la poziţia 66 din anexa 1B a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2011. 

Art.3.  Diferenţa dintre valoarea de achiziţie a noului autoturism şi valoarea primelor de 
casare care se acordă, va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-
Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri.  

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

61. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general pentru obiectivul de investiţii „Creşterea calităţii 
infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Craiova”-Corp 16 
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 devizului general și modificarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea calității infrastructurii 

educaționale la Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Craiova - Corp C16”, 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.3/2019. 

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

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

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii 
spre finantare in cadrul POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților 
în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si 
extinderea instalatiei electrice, ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; 
detectare, semnalizare si alarmare incendii in cazul depasirii concentratiei 
maxime de oxigen” 
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 acordul de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider de 

parteneriat, şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, în calitate de 
partener, în vederea depunerii spre finanţare, în cadrul POIM 2014-2022, a 
proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea şi extinderea instalației electrice, 
ventilare şi tratare a aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare si alarmare 
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incendii în cazul depăşirii concentratiei maxime de oxigen”, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.1. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei  hotărâri. 

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

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare 
și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii 
în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, situat în municipiul 
Craiova, str.Sărarilor, nr.28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă 
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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții „Creșterea 

siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova 

- Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, 

fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii 

concentrației maxime de oxigen”, situat în municipiul Craiova, str. Sărarilor, 
nr.28, în vederea depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută 
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea sumară a 
investiţiei prevăzută 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 şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între 
Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii spre 
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finantare in cadrul POIM a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în 
cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova – Reabilitarea si 
extinderea instalatiei electrice, ventilare si tratare a aerului, fluide medicale; 
detectare, semnalizare si alarmare incendii in cazul depasirii concentratiei 
maxime de oxigen” 

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 acordul de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider de 

parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener, 
în vederea depunerii spre finanţare, în cadrul POIM 2014-2022, a proiectului: 
"Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, 
sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, 
semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 

semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.1. 
  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

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

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea 
aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen”, în vederea depunerii unui proiect 
cu finanţare nerambursabilă 
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 Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții „Creșterea 

siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – 

Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de 

detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare 

şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, în vederea 
depunerii unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici şi descrierea sumară a 
investiţiei prevăzută 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 şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada 
Bega” 
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 Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Bega”, varianta B, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     1.780.430,84 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       1.437.067,13 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                      6 luni 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada 
Sinaia” 
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 Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Sinaia”, varianta B, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     2.674.583,70 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       2.209.711,26 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                      6 luni 
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              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada 
Drobeta” 
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 Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Drobeta”, varianta B, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     3.482.004,04 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       2.907.409,20 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                      6 luni 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada 
Târnava” 
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 Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modenizare strada Târnava”, varianta B, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     3.180.141,10 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       2.646.567,18 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                      6 luni 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare strada 
Teleajenului” 
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 Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modenizare strada Teleajenului”, varianta B, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     2.022.178,87 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       1.645.963,41 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                      6 luni 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului unitar de acţiune de 
combatere a vectorilor din municipiul 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 Programul unitar de acţiune de combatere a vectorilor din municipiul 

Craiova, pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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72. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.89/2022 referitoare la 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., din data de 29.03.2022 

       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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data 
de 29.03.2022, ordinea de zi cu privire la modificarea indicatorilor de 
performanţă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2022. 

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: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian Daniel, 
Nicolicea Romulus, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel) 

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

 
 
 

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconversia funcţională din zonă industrială, în zonă cu funcţiuni complexe de 
interes public şi servicii de interes general, cu regim de înalţime 2S+P+6, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Nu este chiar intervenţie asupra PUZ-ului, ci, mai degrabă, voiam să solicit 

executivului dacă se are în vedere în zona respectivă amenajarea unor spaţii verzi. Zona 
se dezvoltă foarte mult, sunt spaţii comerciale, probabil că se vor mai construi şi alte 
imobile acolo şi nu mai există niciun spaţiu verde în zona respectivă. Locatarii de acolo 
vor avea nevoie. Nu ştiu care este situaţia terenurilor din zona respectivă, dar ar fi nevoie 
şi de spaţii verzi. Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Aceea este o zonă industrială. Locatarii sunt pe cealaltă parte a bulevardului, însă 

noi impunem prin autorizaţia de construcţie 20% spaţii verzi la toate condominiile, şi la 
toate aceste PUZ-uri. 

Dl. Preşedinte: 
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Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru? 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconversia funcţională din zonă 

industrială, în zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes 
general, cu regim de înalţime 2S+P+6, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, Calea Bucuresti, nr. 80 B, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

74. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul 
„PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada 2014-2020 
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 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.432/2017 privind punerea la dispoziţia S.C Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., a terenurilor aferente investiţiilor din cadrul „PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ”, în perioada  2014-2020, prin completare cu 
terenurile care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, identificate 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 
Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ,  Spânu Dan,   Stoian Daniel, 
Nicolicea Romulus, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Borţoi 
Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin, Săuleanu Lucian, Dragoescu Cezar, Cîrceag 
Eduard) 

- 1 abţinere (Diaconu Răzvan) . 
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75. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere 
nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” şi Întreprinderea 
Individuală Ungureanu Adriana 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine 

este pentru? 
Votat cu: 

- 12 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Dinu Ionela, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin,   Spânu Dan,   Stoian 
Daniel, Diaconu Răzvan, Nicolicea Romulus, Enescu Georgel) 

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

- 5 abţineri (Voicinovschi Mădălin, Sas Teodor, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 
Marinescu Radu). 
Proiectul de hotărâre a fost respins,  neîntrunind cvorumul, majoritatea prevăzută 

de lege, cel puţin 14 voturi.  
Dl. Consilier Local  Stoian: 
Este absurd. Am votat la toată lumea. De ce să-i respingeţi dânsei. Haideţi să mai 

numărăm o dată. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot reluarea votului. Cine este pentru? Votat cu: 

- 21 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Dinu Ionela, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin,   Spânu Dan,   Stoian 
Daniel, Diaconu Răzvan, Nicolicea Romulus, Voicinovschi Mădălin, Enescu 
Georgel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Pîrvulescu Ionuţ, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian, Dragoescu Cezar, Sas Teodor, Diaconu Dan) 

- 2 voturi împotrivă (Dindirică Lucian, Marinescu Radu) 
Supun la vot, din nou, proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 la contractul de închiriere nr.980/15.03.2016 încheiat 
între Colegiul Național „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu 
Adriana, având ca obiect spaţiul, în suprafaţă de 28,75 mp., aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Ion Maiorescu, nr.2 şi va 
avea următorul conţinut: 

             „Art.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea spaţiului în suprafaţă de 
17,5 mp. situat în incinta Colegiului Naţional „Carol I”  din str. Ion Maiorescu, 
nr.2, amplasat între clădirea administrativă şi garaj. Activitatea desfăşurată  
constă în comercializarea de produse alimentare preambalate”. 

Art.2.  Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/15.03.2016 
încheiat între Colegiul Național „Carol I” şi Întreprinderea Individuală 
Ungureanu Adriana, având ca obiect spațiul în suprafaţă de 17,5 mp. situat în 
incinta Colegiului Naţional „Carol I”  din str. Ion Maiorescu, nr.2, pe o perioadă 
de 2 ani, respectiv până la 15.03.2024. 
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  Art.3. Se împuterniceşte directorul Colegiului Național „Carol I” să încheie şi să 
semneze actul adiţional de modificare şi prelungire a contractului de închiriere 
prevăzut la art.1. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiului Național „Carol 
I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Dinu Ionela, Filip Aurelia, 

Marinescu Octavian, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin,   Spânu Dan,   Stoian 
Daniel, Nicolicea Romulus, Diaconu Răzvan , Enescu Georgel, Borţoi Manuel,  
Cîrceag Eduard, Pîrvulescu Ionuţ, Teodorescu Nicu Cosmin, Diaconu Dan) 

- 6 abţineri (Voicinovschi Mădălin, Săuleanu Lucian, Dragoescu Cezar, Sas 
Teodor, Dindirică Lucian, Marinescu Radu) 

 
76. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Săuleanu Lucian Bernd, 

consilier local, în comisia de evaluare anuală a managementului la Filarmonica 
„Oltenia” Craiova 

S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la vot şi numărării voturilor, 
rezultatul votului a fost următorul: 

- 18 voturi pentru 
- 4 voturi împotrivă 
- 5 buletine de vot anulate. 

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

Art.1. Se desemnează domnul Săuleanu Lucian Bernd, consilier local,  în comisia de 
evaluare anuală a managementului la Filarmonica „Oltenia” Craiova. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl. Săuleanu Lucian 
Bernd şi Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

 
77. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile - terenuri din 

administrarea Consiliului Județean Dolj, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se solicită Consiliului Județean Dolj transmiterea, în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, a terenului în suprafață de 4400 mp, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.15, ce face parte din terenul în 
suprafață măsurată de 7922 mp,  înscris în Cartea Funciară nr.213739, 
proprietate publică a judeţului Dolj, identificat în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unei piațete. 
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   Art.2. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Dolj asupra 
terenului în suprafață de 420 mp,  înscris în Cartea Funciară nr.223721, situat 
în str. Romul, nr.1A, între bl. A1 și alee acces, aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

   Art.3. Predarea - primirea imobilelor - terenuri  prevăzute la art.1 şi 2, se face pe bază 
de   protocol încheiat între părţi. 

   Art.4.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare primire. 

   Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.342/2014 referitoare la darea în administrare către 
Consiliul Judeţean Dolj, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, 
situat în str. Romul, între bl.A1 şi alee acces. 

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

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

78. Întrebări și interpelări 
Dl. Consilier Local Sas: 
Prima interpelare este cu privire la deşeurile vegetale din municipiul Craiova. Care 

este intenţia primăriei de a rezolva această problemă în anul 2022? Este o problemă 
foarte importantă, foarte mulţi locuitori sunt la case în municipiul Craiova, iar în acest 
moment, această problemă de colectare a deşeurilor vegetale nu este rezolvată în 
municipiul Craiova, iar răspunsul primit cu privire la acest fapt cum că locuitorii ar 
trebui să-şi composteze singuri aceste resturi vegetale, nu este unul fezabil, nu poate 
fiecare locuitor de la imobile să-şi facă un astfel de compostor în curte. Este total absurd. 
Ce opţiuni aveţi pentru anul acesta cu privire la această problemă. 

A doua problemă – care este stadiul de implementare al masterplanului de apă în 
municipiul Craiova? Va fi finalizată implementarea acestui masterplan de apă până în 
anul 2023 sau nu va fi finalizată? Ştim foarte bine, nu va fi finalizat, există riscul să dăm 
înapoi o sumă extrem de mare din bani europeni şi nu cred că municipiul Craiova îşi 
permite aşa ceva. 

A treia problemă – cartierul chinezesc. Eu am o propunere pe care trebuie să o aveţi 
serios în vedere. Haideţi să preluăm din nou cartierul chinezesc, nu să lăsăm această 
problemă în sarcina ANL-ului, să respectăm promisiunea de acum 10 ani din anul 2012 
pentru că este mai important să construim locuinţe pentru tineri decât să avem idei 
năstruşnice gen Fantazy Park ş.a.m.d. Aceasta este o problemă mult mai importantă 
pentru cetăţenii municipiului Craiova decât Fantazy Park.  

Cu privire la raportul d-nei primar privind starea economică şi socială a 
municipiului Craiova, acel raport arată foarte frumos, m-aş bucura ca realitatea din 
municipiul Craiova să fie cea prezentată la acel raport, dar cred că ar fi mult mai bine să 
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privim realistic situaţia din municipiul Craiova, să identificăm problemele existente, 
astfel încât să putem să le remediem.  

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Prima întrebare, dacă Aleea III Brestei se va asfalta în curând, deoarece am primit 

câteva solicitări din zona respectivă şi, ca o completare, dacă există un loc unde cetăţenii 
pot să vadă ce drumuri se vor asfalta, sau care drumuri sunt planificate pentru asfaltare 
în perioada următoare, astfel încât să poată să vadă singuri şi să nu trebuiască să facă 
adrese oficiale către primărie, ş.a.m.d.  

A doua interpelare este vizavi de traseul autobuzului 2B care în momentul de faţă 
pleacă de la Cernele şi se duce până la Piaţa Mare. În trecut, din ce am înţeles de la multe 
persoane care utilizau traseul respectiv, mergea până la Pod Electro şi aş vrea să întreb 
care este exact motivul pentru care s-a scurtat acest traseu, deoarece părea a fi folosit de 
mai mulţi cetăţeni ai Craiovei. 

Ca ultim punct – pe aplicaţia e-portal a Primăriei lipseşte politica de 
confidenţialitate, nu este afişată. Şi de ce subliniez acest lucru? Ştiu, personal, un caz al 
unui cetăţean care a depus o sesizare pe aplicaţia de e-portal şi datele sale personale au 
ajuns cumva la persoana vizată de acea sesizare şi a fost contactată de persoana 
respectivă pentru că a depus sesizarea aceasta. Şi mie mi se pare un fapt destul de grav 
şi cred că angajaţii primăriei care lucrează la aplicaţia de e-portal, ar trebui să aibă ceva 
grijă mai mare de datele personale ale cetăţenilor care folosesc aplicaţia. Şi cred că este, 
de asemenea, din punct de vedere legal, ca politica de confidenţialitate să fie afişată pe 
aplicaţia respectivă, ceea ce, în momentul de faţă, nu este cazul.  Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
La o parte dintre interpelări o să răspundă d-na Rela Filip, pentru că are în atribuţii. 
În ceea ce priveşte Cartierul Chinezesc, vreau să vă spun că, încă dinainte să fiu 

primar pentru a doua oară, am făcut demersuri la toţi prim miniştrii să descurce problema 
terenului, pentru că, poate nu se cunoaşte, dar terenul nu mai aparţine de Consiliul Local 
şi Primăria Municipiului Craiova. La ora actuală, am reuşit, după intervenţii pe care le-
am avut şi la premierul Orban, şi la premierul Câţu, şi la premierul Ciucă, s-o descurcăm 
într-un final cu premierul Ciucă şi cu Ministrul Apărării Naţionale, în sensul că 
Ministerul Apărării Naţionale a iniţiat o ordonanţă de urgenţă care este pe traseu, a luat 
deja aviz de la MDRAP. Urmează să ia aviz şi de la Ministerul Educaţiei. Sunt mai multe 
lucruri prevăzute în ordonanţa de urgenţă, nu numai această modificare la Codul 
administrativ, pe care noi am solicitat-o. Este vorba de prelungirea, peste termenul de 5 
ani de zile, cu încă 5 ani de zile, ca să se poată efectua lucrări pe terenuri care au provenit 
de la armată. Sunt foarte multe astfel de lucrări blocate în toată ţara, în sensul că le-a 
expirat acel termen de 5 ani de zile. Practic, din câte am înţeles de la cei de la Ministerul 
Apărării, din 40 de terenuri, doar pe 2 s-a reuşit finalizarea până în termenul dat iniţial 
de armată, deci pentru toate celelalte 38, este vitală această ordonanţă de urgenţă. 
Aşadar, o aşteptăm. În acel moment, vom şti cu exactitate ceea ce avem de făcut. Eu am 
propus 3 variante la Guvernul României şi anume: o variantă în care terenul respectiv 
să fie preluat de ANL, aşa cum este şi o hotărâre a Consiliului Local din 2018, dacă nu 
mă înşel şi să construiască locuinţe pentru tineri. A doua variantă, ca Ministerul Apărării, 
având în vedere că are un buget destul de mare, peste 2% anul acesta, poate să 
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construiască locuinţe destinate special militarilor, sau a treia variantă, să ne revină nouă 
acest teren, municipalităţii, pe care să-l scoatem în concesiune pe loturi mici. În loc să 
avem un singur contract, aşa cum a fost cu firma din China, să existe pe loturi mai mici 
şi să le construiască constructorii locali. Deci, aceste trei variante au fost supuse 
Guvernului României ca să aleagă una dintre variante, dar, deocamdată, important este 
să fie adoptată această ordonanţă de urgenţă.  

În ceea ce priveşte asfaltarea pentru Aleea II Brestei, probabil că aţi văzut că se 
asfaltează în cart. Brestei, aşa cum s-a asfaltat şi în cart. Bariera Vâlcii, cum se asfaltează 
şi în Catargiu. Pe toate străzile unde există toate utilităţile, încercăm ca, până la sfârşitul 
anului, să avem asfalt. Se mişcă foarte repede constructorul. Dacă aţi văzut ritmul, poate 
urmăriţi la mine pe pagina de facebook, este de cel puţin 2 străzi care se asfaltează pe 
săptămână şi sper, din toată inima, să reglăm cât mai repede această problemă a oraşului, 
şi anume, asflatarea periferiei. Dar încă o dată, în prima etapă vor beneficia doar străzile 
care au toate utilităţile. Nu există vreun tabel pe care să îl avem tocmai pentru că, în 
momentul în care se intră într-un cartier, se merge cu strada următoare, următoare, 
următoare şi tot aşa, cu condiţia, desigur, ca acestea să aibă utilităţile trase. 

În ceea ce priveşte politica confidenţialităţii, o să vă rog să ne daţi mai multe 
amănunte ca să putem să verificăm, adică cine este persoana, data când s-a întâmplat 
acest lucru, ca să vedem dacă este vreo scăpare sau, pur şi simplu, organele de control 
care s-au dus la faţa locului, au divulgat identitatea persoanei respective. Cred că, mai 
degrabă, s-a întâmplat asta, dar vom verifica.  

În ceea ce priveşte stadiul de implementare al masterplanului de apă, îl avem în sală 
pe dl. Alin Şuiu şi poate să vorbească despre el. Ne mişcăm foarte bine pe Izvarna. 
Constructorul se mişcă bine şi pe canalizarea din Craiova. Din păcate, sunt foarte multe 
disfuncţionalităţi cu firma de consultanţă, care nu înţelege nici măcar că atunci când nu 
se mai fabrică ceva, anumiţi robineţi, dirigintele de şantier ar trebui să accepte 
schimbarea acestora. Dar, sunt chestiuni pe care sper, din toată inima, să le reglăm pentru 
că, până la urmă, cetăţenii nu au nicio vină şi vrem să beneficieze cu toţii de condiţii de 
civilizaţie.  

În ceea ce priveşte deşeurile vegetale, Consiliul Judeţean trebuie să dea în folosinţă 
o staţie de compostare. Poate d-na Rela Filip să completeze această chestiune. 

În ceea ce priveşte traseul de autobuz, este dl. Tănăsescu  în sală, care poate să vă 
dea toate detaliile. Vă mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Ca şi până acum, deşeurile vegetale vor fi ridicate, ca în fiecare primăvară, de cel 

care ridică şi gunoiul menajer. Ele vor fi depozitate lângă gunoiul menajer. De data 
aceasta, este Iridexul, nu mai este Salubritatea. Iar pentru cei care sunt în cartierele de 
case, şi au platforme de blocuri, întotdeauna cetăţenii au ştiut că le duc lângă containere 
şi vin şi le ridică ceilalţi. Obligativitatea colectării separate a deşeurilor vegetale, intră 
cu 2023, conform masterplanului de deşeuri şi până atunci toţi cetăţenii de la case vor 
avea şi pubela maro. Deci nu a rămas niciodată, chiar dacă nu am colectat selectiv, 
nimeni, cu nimic vegetal în curte. Totdeauna regiile noastre au rezolvat această 
problemă. De data aceasta, Iridexul va ridica aceste vegetale.  

Dl. Director Tănăsescu: 
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Referitor la traseul 2, într-adevăr traseul 2 a avut capăt de linie la Pod Electro până 
acum mulţi ani, dar în urma analizelor făcute pe acest traseu, s-a dovedit că nu este 
rentabil referitor la încărcătura pe care o avea până la Pod Electro, numărul de autobuze  
pe care trebuie să le alocăm, să respectăm acea secvenţă şi, ca alternativă, călătorii de 
pe traseul 2, au traseul 9 şi tramvaiul. Pot să coboare la Piaţa Mare şi, de acolo mai 
departe, au şi traseul 9 şi tramvaiul.   

 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 28.03.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
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