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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 21.04.2022 

 
 
 
 
        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 unanimitate. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 28.03.2022 şi 
08.04.2022. Cine este pentru? Vă rog să votaţi în aplicaţie. 
 Dl. Consilier Local Borţoi: 
    Nu mă pot conecta în aplicaţie. Voi vota verbal. La procesele verbale votez pentru. 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Nici d-na Ungureanu nu s-a conectat în aplicaţie. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     O întrebare. Am făcut şi noi câteva modificări pentru un proces-verbal unde era trecut 
eronat modul în care ne-am exercitat votul. 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Da, da, am corectat atunci. Demult. A fost în şedinţa trecută şi l-am corectat, vi l-am 
transmis din nou pe mail. Sunt îndreptate acele erori.  
     Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
     Aceeaşi întrebare şi la mine. Era aceeaşi situaţie. 
      D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
      Acelaşi lucru. În acelaşi proces-verbal.  
     Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
     Mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Nu s-a întors procesul-verbal modificat şi de aceea întreb. 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     L-am corectat, am transmis. 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Atunci votez pentru. 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     D-na Ungureanu nu s-a putut conecta. Ne-a transmis votul dânsei, la fel, pentru la 
ambele procese-verbale. 
      Procesele-verbale au fost votate cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Ionuţ Pîrvulescu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
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          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna  aprilie 2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 7085/14.04.2022, 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 şi completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, 
prin aplicația pirs-eprim, în data de 21.04.2022, ora 12,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă trimestrului 
I al anului 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2022 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, 
în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a 
VIII-a 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în 
vederea organizării la Stadionul de Atletism din Craiova, a Campionatului Școlar 
de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr 64/2022 referitoare la asocierea între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării 
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a 



sed ord. 21.04.2022                                                        3                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

   

13. 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 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.10 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.14 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9 

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

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

23. 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 

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

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al 
statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A,  a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres 
Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente” 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.N.T.G.N. 
„Transgaz” S.A. Mediaş, a unor terenuri necesare execuţiei lucrărilor pentru 
obiectivul „Staţie de Protecţie catodică pe conducta DN 500 PM 402 Şimnic – 
Pieleşti”, respectiv amplasării obiectivului de suprafaţă „Priza Anodică” 

27. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de 
distribuţie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu 
gratuit, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Banul Stepan, necesar pentru implementarea  proiectului “Înfiinţare sistem de 
distribuţie gaze naturale în comuna Bucovăţ“ 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului-teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr.1, 
cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în bdul. Nicolae Romanescu nr.1A 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.406/2021 referitoare la cumpărarea (achiziționarea), de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în str.A.I.Cuza, nr.17A 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Centrală 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri situate în Piaţa Brazda lui Novac, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractelor de concesiune 
nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi nr.207/01.04.2001 încheiate între 
Municipiul Craiova şi Telekom România Communications S.A. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei acordului de parteneriat încheiat 
între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea pregătirii şi 
implementării în comun a proiectului CAMELOT 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare hală preambalate Piaţa Brazda lui Novac” 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.536/2021 referitoare la numirea reprezentantului Ministerului 
Finanțelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei hale de depozitare şi birouri, cu regim de înălţime P+1 parţial, 
bazin etanş vidanjabil şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Drumul 
Industriilor, nr.12 A 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la stabilirea 
categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de 
acţiune prioritară „Calea Severinului-Bulevardul Nicolae Titulescu” din 
municipiul Craiova 
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42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la stabilirea 
categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de 
acţiune prioritară „Bulevardul 1 Mai” din municipiul Craiova 

43. Întrebări și interpelări 
 
 Puncte peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții 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” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții 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 – Municipiul Craiova” 

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea 
preţului de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.A.I.Cuza, nr.6 

 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele trei puncte peste ordinea de zi. Eu 
votez pentru. Cine este pentru? 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Pentru. 
     Dl. Preşedinte: 
      Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi.  
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 21.04.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă trimestrului 
I al anului 2022 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2022 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, 
în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a 
VIII-a 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în 
vederea organizării la Stadionul de Atletism din Craiova, a Campionatului Școlar 
de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr 64/2022 referitoare la asocierea între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării 
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a 

13. 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 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.10 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.14 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.9 

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

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

23. 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 

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

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova 
şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al 
statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A,  a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres 
Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente” 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.N.T.G.N. 
„Transgaz” S.A. Mediaş, a unor terenuri necesare execuţiei lucrărilor pentru 
obiectivul „Staţie de Protecţie catodică pe conducta DN 500 PM 402 Şimnic – 
Pieleşti”, respectiv amplasării obiectivului de suprafaţă „Priza Anodică” 

27. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de 
distribuţie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu 
gratuit, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
str.Banul Stepan, necesar pentru implementarea  proiectului “Înfiinţare sistem de 
distribuţie gaze naturale în comuna Bucovăţ“ 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului-teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr.1, 
cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în bdul. Nicolae Romanescu nr.1A 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.406/2021 referitoare la cumpărarea (achiziționarea), de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în str.A.I.Cuza, nr.17A 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa Centrală 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri situate în Piaţa Brazda lui Novac, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 



sed ord. 21.04.2022                                                        8                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

   

34. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractelor de concesiune 
nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi nr.207/01.04.2001 încheiate între 
Municipiul Craiova şi Telekom România Communications S.A. 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei acordului de parteneriat încheiat 
între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea pregătirii şi 
implementării în comun a proiectului CAMELOT 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul 
de investiţii „Modernizare hală preambalate Piaţa Brazda lui Novac” 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.536/2021 referitoare la numirea reprezentantului Ministerului 
Finanțelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

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

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei hale de depozitare şi birouri, cu regim de înălţime P+1 parţial, 
bazin etanş vidanjabil şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Drumul 
Industriilor, nr.12 A 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la stabilirea 
categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de 
acţiune prioritară „Calea Severinului-Bulevardul Nicolae Titulescu” din 
municipiul Craiova 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la stabilirea 
categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de 
acţiune prioritară „Bulevardul 1 Mai” din municipiul Craiova 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții 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” 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții 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 – Municipiul Craiova” 
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45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.A.I.Cuza, nr.6  

46. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie, iar domnii consilieri 

care nu se pot conecta, să voteze verbal. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primul trimestru  al 
anului 2022, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 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) 

- 4 voturi împotrivă (Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin 
Romeo, Corâţu Cosmin)  

- 2 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian) 
 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
trimestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2022 (31 martie 
2022), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară 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, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 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)  

- 6 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas Teodor 
Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin) 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 
semestrului I al anului 2022 (31 martie 2022), conform anexelor nr.1 și 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Cîrceag Eduard, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 
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)  

- 6 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas Teodor 
Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin) 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă 
semestrului I al anului 2022 (31 martie 2022), conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 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)  

- 6 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas Teodor 
Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin) 

 
 

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

      Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Avem cea mai bună platformă de festival din România, cu Sala Polivalentă și cele 
două stadioane, chiar putem organiza un eveniment de anvergură. Nu vreau să intru prea 
mult în detalii tehnice. Ştiu sigur că infrastructura noastră este net superioară. Deci, da, 
în timp și cu o strategie bună, putem face o figură frumoasă. Eu, personal, îmi doresc 
foarte mult un festival. Acesta a fost şi motivul pentru care, în 2018, am adus în Craiova, 
organizatorul Untold, Electric Castle, Neversee  şi Afterhills de trei ori. Am făcut ceva 
muncă de cercetare pe acest subiect, de aceea, doresc, scurt, să menţionez câteva lucruri. 
      E bine că va fi un festival crossover. Înainte de pandemie se estima că Electric Castle, 
tot crosover, în timp va depăşi Untold. Ce nu este bine? Perioada aleasă nu ne avantajează. 
Înţeleg că nu mai este timp pentru schimbări  anul acesta, oricum e cam în scurt, dar eu 
cred că cea mai bună perioadă ar fi la jumătatea lunii iunie. Temperatura medie este mai 
bună, ar fi primul mare festival din an. Nu mai spun că este pauză competițională la fotbal, 
nu încurcăm nici echipele de fotbal, este timp suficient pentru refacerea gazonului.  
      Genurile muzicale ar fi trebuit alese în baza unui sondaj public. Mi-ar plăcea în viitor, 
să avem și punk, rock sau rock alternativ, consider că ar aduce mult mai mulți turiști în 
oraș. Genurile de anul acesta, sincer, mi se par puţin incompatibile. 
     Dar, în concluzie, vom susține acest proiect, mai ales că a făcut parte și din oferta 
noastră electorală acum 2 ani. Vă mulţumesc! 
     Dl. Preşedinte: 
     Este foarte bună intervenţia. Sunt convins că colegii de la Serviciul Imagine vor ţine 
cont de sugestiile dvs., şi, să ştiţi că puteţi participa oricând în organizare. 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Mulţumesc! Voi veni.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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     Bună ziua! Vă mulţumesc! Eu, aici, aş avea mai multe aspecte de semnalat. În primul 
şi în primul rând, după cum bine ştim, statul este cel mai prost administrator şi 
organizator, în general cam în toate activitățile din sectorul economic, și nu înțeleg de ce 
s-a optat pentru a face acest festival. A nu se înţelege greşit. Şi noi, ca şi grup în Consiliul 
local, susținem ideea şi necesitatea unui astfel de festival, însă nu înțeleg de ce s-a optat 
pentru a se desfăşura acest festival prin Opera Română, şi nu s-a optat pentru un 
parteneriat public-privat, prin care primăria să pună la dispoziție activele necesare 
desfășurării unui astfel de festival, iar o companie privată, care se ocupă cu organizarea 
de astfel de evenimente, să vină cu tot setup-ul, să facă partea de marketing, partea de 
atragere de dj, de cântăreţi, de artişti, ş.a.m.d. Adică tot ceea ce au făcut până acum 
distinşii domni Zamfir la instituţiile de cultură din cadrul municipiului Craiova, pe noi ne 
fac să nu avem încredere în capacităţile acestora de management şi de implementare a 
unui astfel de proiect.  
     În concluzie, v-am spus, era mult mai corect să se vină cu un astfel de subiect, cu un 
astfel de festival, dar care să fie organizat de către o firmă privată şi Primăria să câștige 
bani de pe urma unui astfel de festival, nu să cheltuiască bani, uite, cum avem situaţia de 
faţă, pentru acest festival, noi va trebui să cheltuim undeva la 4-500 de mii de euro, şi, 
totodată, nu am văzut din partea executivului nicio simulare cu ce venituri va produce 
pentru municipalitate sau pentru oraș, sau cum se vor cuantifica aceste venituri ce se vor 
obţine în urma acestui festival. Vă mulţumesc frumos! 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Și eu sunt de acord cu organizarea unui astfel de festival la Craiova, e o inițiativă 
binevenită, însă, la fel ca şi colegul meu, Cezar Drăgoescu, nu sunt sigur de capabilitatea 
Operei de a organiza acest eveniment. Să nu uităm de Craiova Capitală Culturală 
Europeană, care a fost, știm cu toții, un eșec. Trebuie să avem grijă ca acest lucru să nu 
se mai întâmple. Şi, de asemenea, vreau să știu dacă toate sumele obținute din vânzarea 
de bilete la acest eveniment şi alte sume care vor fi încasate, vor ajunge la bugetul local. 
Nu am văzut o notă de fundamentare, cred că nici nu este anexată la acest proiect de 
hotărâre, nota de fundamentare de la Opera Română. Deci, în concluzie, şi eu susţin 
organizarea acestui eveniment. Mulţumesc! 
    D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
    Vreau şi eu să explic, ca să ştie unde să caute data viitoare. Deci, în bugetul consolidat, 
uitaţi-vă şi aveți toate informațiile acestea, nu e vina noastră că nu citiți, până la urmă. 
     În ceea ce priveşte perioada aleasă, tocmai că nu am vrut să concurăm sau să fim în 
același timp cu alte festivaluri, care sunt deja de mai mulţi ani pe piața românească. Pentru 
că este important ca să fim văzuți anul acesta, cu ce fel de genuri muzicale venim, cu ce 
fel de artiști, astfel încât abia de anul viitor să poată să aleagă. Din punctul nostru de 
vedere, este foarte bine aleasă perioada, tocmai că în ultima săptămână din august, în 
ultimul week-end, cam toată lumea și-a terminat vacanțele. Dar, oricum, noi sperăm să 
avem o prezență nu numai din rândul craiovenilor, având în vedere că publicitatea se face 
și pentru Bulgaria,  pentru Serbia, pentru Ungaria, deci este foarte clar că ne aşteptăm la 
mai mulţi turişti în perioada respectivă. 
     În ceea ce priveşte genurile muzicale, le-am ales și în funcție de gusturi, dar, având în 
vedere că este un festival care poate să concentreze mai multe genuri, să știți că anul viitor 
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nu excludem să fie Metallica, de exemplu sau altceva, tocmai pentru că este permisiv un 
festival. Nu ne-am axat doar pe DJ, pentru că vedem deja la celelalte festivaluri că sunt 
probleme. Nu vreau să dau numele festivalurilor respective, dar unele au vândut 7000 de 
bilete, alții au vândut 4500 de bilete. Deci, este clar că trebuie  venit cu ceva nou și asta 
încercăm să facem noi. 
      În ceea ce priveşte varianta aleasă, de ce am optat pentru Opera Română,  este varianta 
legală posibilă. Am analizat-o pe mai multe părţi. Nu putem să ne asociem acum cu un 
investitor privat și să introducem noi bani de la municipalitate, pentru că după, banii 
respectivi trebuie să ajungă tot la noi. Or, dacă este un privat care face această activitate 
e clar că nu mai putem recupera banii respectivi. Şi celelalte festivaluri, în primul an au 
fost susţinute de municipalităţi, sau, mă rog, de consiliile locale, după care au putut să se 
dezvolte, să fie pe propriile picioare.  
     În ceea ce priveşte profitul pe care îl aşteptăm, sincer, nu ne gândim ca anul acesta să 
facem profit din festivalul respectiv. El va fi, fără îndoială, profitabil, în anii următori, dar 
important este, pentru dezvoltarea pe orizontală a orașului nostru, şi când spun asta, mă 
refer la industria HoReCa, de exemplu, care va avea foarte mult de câștigat de pe urma 
acestui festival. De altfel, dacă vă uitaţi la celelalte festivaluri, câţi bani se cheltuiesc în 
perioadele respective, în oraşele respective, o să vă daţi seama că, într-adevăr, este o 
activitate profitabilă.  
     În ceea ce priveşte Opera Română Craiova, eu nu  știu ce legătură are ea cu Capitală 
Culturală, pentru că nu Opera Română a accesat atunci, a fost o întreagă regiune s-a bătut 
pentru acest proiect. Din păcate, cred că și juriul și-a dat seama că cel mai prost proiect, 
așa cum spuneam noi, al Timișoarei, se vede în continuare că este cel mai prost proiect, 
pentru că, uitaţi-vă și dvs cum întâmpină ei Capitala Culturală, când ar fi putut să fie 
întreaga regiune Oltenia, de fapt, singura regiune care a intrat în competiție și unde este 
în acest moment Timișoara Capitală Culturală. Deci cred că v-am răspuns la toate 
întrebările. 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Pot să mai adaug şi eu ceva? Ar fi bine dacă cineva de la Operă, care este implicat în 
acest fenomen, să ia legătura cu cele două ONG-uri are capitalei, Arcub şi Creart care se 
ocupă pe partea de festival în Bucureşti. Ar ajuta foarte mult pentru că acele ONG-uri se 
mişcă foarte bine, sunt ale primăriei şi ne-ar ajuta cu sfaturi utile.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dl. Corâţu, o să vedeţi după perioada pascală, în conferința de presă, şi cu ce promotori 
s-a lucrat pentru festivalul ăsta și o să înțelegeți că alții sunt departe și o să rămână  mult 
în urma Craiovei. Dar rămâne să conştientizăm cu toţii. Mulţumesc! 
     Dl. Preşedinte: 
     Aş vrea să fac şi eu două precizări, dacă tot am început. Aş vrea să-i aduc aminte d-lui 
Drăgoescu. A spus că statul este cel mai prost organizator. Din câte cred eu, faceţi parte 
din stat. Statul este format din suma cetăţenilor săi, iar dvs. aveţi şi o funcţie în 
administraţia publică.  
     Şi vreau să mai precizez că vorbiţi la plural de fraţii Zamfir. Sunt doi fraţi Zamfir, unul 
este la Operă, unul este la Filarmonică. Festivalul este organizat de cel de la Operă, care 
este unul dintre cei mai apreciaţi manageri de operă din ţară.  Şi vă puteţi interesa la toţi 
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managerii din ţară, inclusiv la Opera din Bucureşti, cum este văzut Antoniu Zamfir în 
ţară.  
     Dl. Consilier Local Spânu: 
     Confirm şi eu, dl. Preşedinte, în legătură cu Toni Zamfir. Activitatea lui artistică şi a 
Operei din Craiova este foarte bine apreciată. Am fost la Bucureşti, la Opera Română din 
Bucureşti şi seara, la banchet, foarte mulţi artişti au vorbit la superlativ de Opera Română 
din Craiova.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dl. Pârvulescu, este foarte bine că aţi făcut această apreciere, însă nu puteţi să mă 
contraziceţi şi sunt dovezi irefutabile peste tot că statul este un prost administrator.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu suntem aici să-l lăudăm pe Zamfir sau nu. Hai să trecem mai departe, la vot. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Vreau să mai spun şi eu două cuvinte. Vreau să-i răspund d-nei primar. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Lăsaţi. Dați-mi replica în privat! Nu mai pierdem timpul acum.  
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Vreau să spun şi eu două cuvinte. Eu nu am vorbit. Voiam să propun să luaţi în calcul 
dvs. ca în echipa care se ocupă de acest festival şi dacă doreşte cineva dintre colegii noştri, 
să fie cooptat în echipa de conducere. Dintre colegii noştri consilieri, dacă vrea cineva. 
     D-na Viceprimar Filip: 
     E de meserie? Ne pricepem la toate.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Exact. Lăsaţi-i pe cei care se pricep, să organizeze. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Doamna primar, încercaţi să nu mai fiți conflictuală, că suntem în preajma sărbătorilor. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Uite cine vorbește! Uite cine cu cine vorbeşte. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Vă știe toată țara cât de conflictuală sunteți! 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu 
    Pentru că nu v-au cunoscut pe dvs.! Norocul dvs.  că sunteți necunoscut, nu știe nimeni 
de dvs. 
   Dl. Consilier Local Sas: 
   Măcar eu am o meserie 
   D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu 
   Şi eu am. 
   Dl. Consilier Local Borţoi: 
   Eu mă abţin. 
    Dl. Preşedinte: 
    Eu votez pentru. Vă rog să votaţi. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2022, după cum urmează: 
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a)  total venituri – 1.061.380 mii lei (615.508 mii lei - veniturile secţiunii de 
funcţionare şi 445.872 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 

b)  total cheltuieli – 1.075.458 mii lei (615.508 mii lei - cheltuielile secţiunii de 
funcţionare şi 464.527 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 bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-5 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.5. 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: 
- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

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

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd) 
- 4 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 

Cosmin) 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) total venituri-14.933 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-14.933 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.39/2022. 

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

 



sed ord. 21.04.2022                                                        16                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

   

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

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate 
integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, 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.40/2022. 

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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) total venituri - 111.594,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 100.436,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 11.158,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 113.300,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 102.142,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
11.158,00 mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.38/2022. 

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

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

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 

     Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.645.190 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.678.558 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: 
- 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu 
Nicu Cosmin) 

- 1 abţinere (Drăgoescu Cezar) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai 
Eminescu”, în vederea organizării Festivalului Mondial de Poezie „Mihai 
Eminescu”, ediţia a VIII-a 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

     Aş dori să fac apel către toţi consilierii locali, să nu voteze acest punct şi să nu treacă, 
pentru că nu ne dorim asocierea imaginii municipiului Craiova cu această asociaţie, 
condusă de un domn filo-rus, ş.a.m.d., activist în anii 1980, deci în actualul context 
mondial şi internaţional, nu putem să ne asociem cu acest distins domn. Şi aş dori ca toţi 
consilierii să voteze împotrivă pentru a nu ne face de râs că suntem în plin război şi noi 
facem acţiuni cu tot felul de oameni.  
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     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dar a avut vreo ieşire publică preşedintele acestei fundaţii vizavi de războiul din 
Ucraina? 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Nu, dar lumea cunoaşte cine este Domnia sa. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Păi, dacă nu a avut domnul, haideţi să nu aruncăm cu noroi. Pe bune. Suntem într-
o şedinţă publică. 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
     Este un distins profesor universitar. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Suntem convinşi că sunt distinşi cu toţii.  
     Dl. Consilier Local Spânu: 
     Am participat la câteva ediţii ale acestui festival şi vreau să vă spun că este de o 
ţinută intelectuală extraordinară. Invitaţi din toată lumea... 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Mai ales din Serbia, din Rusia, de unde? Vom vota împotrivă.  
    Dl. Preşedinte: 
     Dl. Drăgoescu, vă rog să vă documentaţi înainte, ce invitaţi a avut acest festival 
care anul acesta este la a opta ediţie. Am înţeles votul dvs., dar vă rog să verificaţi că 
au fost laureaţi ai premiului Nobel. Şi la ediţia din acest an, până acum au confirmat 
participarea trei ambasadori. Mă aşteptam să spuneţi că este suma prea mică. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dl. Cosmin este? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu, la dl. Cosmin a fost un primar de-al dvs., al USR-ului în vizită.  
     D-na Viceprimar Filip: 
     Nu-l mai omagiem pe marele Eminescu? 
     Dl. Consilier Local Dindirică: 
     Aş face o scurtă precizare, dacă îmi permiteţi. Am în faţă lista de invitaţi la acest 
festival, pentru că vom colabora şi noi la acest festival internaţional. Sunt poeţi din 
Ucraina, cu doi dintre ei am şi păstrat legătura în această perioadă a războiului, chiar 
le-am facilitat intervenţie la televiziunile naţionale, prin vechile relaţii pe care le 
aveam, şi cunoştinţe. Adică participă partea democrată a celor care sunt poeţi în 
momentul actual, în niciun caz din Rusia sau din astfel de zone. 
     Dl. Consilier Local Dinescu: 
     Dacă îmi permiteţi, aş vrea şi eu să spun câteva cuvinte. Cred că ar fi înţelept să 
nu amestecăm aceste lucruri cu ce înseamnă poezie, ce înseamnă artă. Arta şi poezia 
nu au coloratură nici politică, nici geopolitică. E vorba doar de poezie şi nu cred că 
un asemenea festival poate, într-un fel sau altul, să impună punctele de vedere ale 
unuia sau altuia dintre invitaţi cu privire la un conflict care, într-adevăr, este o 
problemă importantă. Dar nu este cazul să amestecăm lucrurile.  
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     Votez împotrivă. 
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     Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

           Art.1.Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Fundaţia Europeană „Mihai Eminescu”, în vederea organizării 
Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”, ediţia a VIII-a, la Craiova, în 
perioada 17-22 iunie 2022, conform contractului de asociere prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Fundaţia Europeană „Mihai 
Eminescu” 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, Diaconu Răzvan, 

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

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 
în vederea organizării la Stadionul de Atletism din Craiova, a Campionatului 
Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F) 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea 
organizării la Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, în perioada 20 - 
22 mai 2022, a Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F), 
conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 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. 
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           Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1.  

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr 64/2022 referitoare la asocierea între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea 
organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

          Art.1. Se aprobă modificarea art.5 pct.5.2 lit.a din contractul de asociere 
nr.48578/07.03.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.64/2022, care va avea următorul conţinut: 

            „Să aloce suma de 2.800.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind  
organizarea Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, ediția a XIII-a 2022, 
care va avea loc în perioada 19-29 mai 2022, exclusiv pentru evenimentele din 
cadrul Festivalului organizate în Municipiul Craiova.” 

          Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de asociere nr.48578/07.03.2022, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

          Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas 
Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin, Săuleanu Lucian 
Bernd, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu 
Cezar) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
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13. 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 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Aşteptăm propunerea pe care trebuia să ne-o formuleze grupul PNL, având în vedere 

că, dintr-o eroare, au desemnat de două ori acelaşi consilier în acest consiliu de 
administraţie. Dl. Teo Sas a fost nominalizat de două ori. De fapt, dânsul a şi făcut 
propunerea. Rugămintea a fost, şi în comisii v-am rugat frumos să aveţi în vedere că, 
dintr-o eroare, propunerile formulate în şedinţa trecută au suprapus calitatea deja de 
membru al consiliului de administraţie la acest liceu. Ca atare, se impune înlocuirea d-lui 
Teo Sas, care nu poate fi de două ori în acelaşi consiliu de administraţie. 

  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Dl. Sas a uitat că era la liceu în consiliul de administraţie şi s-a mai autopropus odată. 

Dar are o meserie şi din cauza asta. 
Dl. Consilier Local Sas: 
D-na Primar, nu mai fiţi conflictuală, vorbiţi şi dvs. serios. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Treceţi-mă pe mine. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Ştiţi care este diferenţa între dvs. şi mine, d-na Primar? Eu nu vreau funcţii, dvs. vă 

doriţi funcţii.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Este ca de la cer la pământ, staţi liniştit, nu vă mai faceţi iluzii! 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se desemnează dna.Ungureanu Adriana, ca reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 
,,Constantin Brâncuşi” Craiova.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 lit.b din 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.110/2022 şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dna. Ungureanu Adriana şi Liceul Tehnologic 
,,Constantin Brâncuşi” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

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

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas 



sed ord. 21.04.2022                                                        22                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

   

Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin, Săuleanu Lucian 
Bernd, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu 
Cezar) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 

     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Aş dori să iau şi eu cuvântul aici. După cum am sesizat şedinţa trecută redevenţa 
ridicolă pe care o plăteşte SC Pieţe şi Târguri către Primăria Municipiului Craiova, am 
făcut o adresă şi am aflat că ei, de fapt, plătesc 20 de mii de euro pe 40 mii mp de teren 
şi 10 mii mp de hale în oraşul Craiova, adică este foarte foarte puţin . Lucrul acesta, 
coroborat cu numărul imens de angajaţi, 120 de angajaţi pe care îl are această companie 
şi cu rezultatul pe care îl vedem fiecare zilnic în pieţele din Craiova, şi ştim foarte bine 
că este mult de lucrat, mai ales pe partea de curăţenie, cât şi de îmbunătăţire a condiţiilor 
de a efectua comerţ, nu consider că este oportun şi nici normal să se vină să se mai 
angajeze încă trei oameni. Având în vedere că în organigrama ce ne-a fost prezentată în 
această şedinţă, am constatat cu stupoare că SC Pieţe şi Târguri au purtător de cuvânt. 
Adică plăteşte un purtător de cuvânt. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Toate instituţiile au purtător de cuvânt.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Am putea, tot noi, consiliul local, că suntem acţionari, să facem o reorganizare şi să 
nu mai facem aceste angajări. 
     D-na Viceprimar Filip: 
     Iar eu i-am explicat d-lui Drăgoescu din comisie, dar alea nu erau transmise în direct, 
că purtătorul de cuvânt răspunde şi pe Legea 544, are în atribuţii şi GDPR, obligatoriu 
prin lege, la fiecare instituţie. Numai că, în ştatul de funcţii este prins doar purtător de 
cuvânt. Nu poate să-i zică purtător de cuvânt, purtător de GDPR, purtător de 544.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dar aici, activitatea poate fi mult îmbunătăţită şi optimizată. Adică dacă ar fi să fie 
corect, chiria de 20 mii euro pe lună, redevenţa pe care ei o plătesc pentru 4 ha de teren 
şi 1 ha de hală, este foarte mică. Practic, ar trebui să plătească mult mai mult, cel puţin 
dublu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Să mutăm banii dintr-un buzunar în altul, dl. Drăgoescu? Societăţile acestea nu sunt 
făcute pentru a aduce profit. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Nu luăm banii dintr-un buzunar în altul, îi obligăm oarecum să-şi optimizeze 
activitatea şi nivelul costurilor şi al cheltuielilor. Inclusiv cu personalul.  
     D-na Viceprimar Filip: 
     Din banii aceia îşi fac şi singuri investiţiile. Noi nu le facem investiţii.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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     Am mai avut odată această discuţie şi v-am spus că pe noi, municipalitatea, nu ne 
interesează profitul de la Piețe și Târguri, ci ne interesează ca să se asigure un serviciu 
public de bună calitate și s-a văzut ce înseamnă absenţa acestui serviciu în momentul în 
care s-au închis piețele în pandemie şi cum au reacţionat craiovenii. Dacă dvs. considerați 
că ar trebui să fie un management mai bun, vă invităm să-l faceți în privat. Dar, în ceea 
ce privește Sc Pieţe şi Târguri, noi avem o cu totul altă viziune. De altfel, vreau să vă 
spun că pentru Piaţa Chiriac, căreia trebuie să-i dăm drumul în perioada imediat 
următoare, noi nu urmărim deloc să facem profit pentru că va fi aproape imposibil, dat 
fiind că vor intra doar producători acolo, iar producătorii, pe perioada iernii nu au ce să 
vândă, deci este foarte posibil ca această piaţă, pe perioada iernii, să nu poată să 
funcţioneze cu toate celelalte, legume sau fructe care se importă, aşa cum este în celelalte 
pieţe, dar pe noi ne interesează ca craiovenii să poată să beneficieze de produse 
tradiţionale româneşti, care se produc în judeţul Dolj, ş.a.m.d. Deci, este cu totul altceva 
faţă de ceea ce consideraţi dvs. că ar trebui să facă şi să fie profitabil. 
     Noi putem să cerem o redevenţă mai mare la SC Pieţe şi Târguri, dar asta înseamnă ca 
dumnealor să majoreze tariful pentru mesele pe care le au închiriate, şi, deci, asta 
înseamnă că se va reflecta în buzunarul cetăţeanului. Nu asta este discuţia, nu asta ne 
interesează.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Vă mulţumesc, d-na Primar! Da, este foarte bine că faceţi o piaţă pentru producători, 
însă sunt convins că nu este nevoie de aceste trei posturi în plus. Din cei 117 deja existenţi 
angajaţi, ar putea să găsească trei care sunt mai puţin încărcaţi, pentru că, hai să fim 
serioşi, nu cred că dă nimeni în brânci cu munca pe acolo, şi să îi relocheze ş.a.m.d. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Poate n-ar fi rău, ca şi consilier local, să staţi o zi întreagă în pieţe, ca să vedeţi ce se 
întâmplă acolo şi cum muncesc angajaţii, şi dacă sunt mulţi sau puţini pentru ce număr 
au de personal şi câte pieţe sunt. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu 
     Cât despre chestiunea cu tarifele, dacă tarifele cresc, trebuie să se îmbunătățească și 
condițiile. Îmbunătăţindu-se condiţiile, vor veni mult mai mulți oameni în pieță, astfel 
încât, vânzările pentru comercianţii de acolo vor fi mai mari.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Dl. consilier, asta facem. Piaţa Chiriac va fi nouă. Se modernizează Piaţa Ciupercă. Se 
modernizează piaţa din Brazdă. S-a modernizat piaţa de la Gară. Hai să-i lăsăm să 
investească, în loc să ne dea nouă redevenţă. Că nu asta este logica. Nu asta trebuie să 
urmărim. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Ok, să investească, dar acestea trei locuri, punctul de pe ordinea de zi, le pot face cu 
oamenii pe care îi au deja. Mulţumesc frumos! 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     În primul rând, ţin să reamintesc că în urmă cu şase luni, au crescut preţurile cu 50% 
la închirierea meselor. Cred că nu putem să aducem în discuţie o altă creştere de preţuri, 
aşa cum a spus d-na Primar mai devreme.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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     Tocmai că nu am spus, am spus că asta nu vrem. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Aveţi bun simţ, d-na primar, şi nu mă întrerupeţi în timp ce vorbesc.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Păi dar nu vorbiţi altceva despre ceea ce am vorbit eu. Nu-mi puneţi în gură nişte 
lucruri pe care nu le-am spus. Dacă nu înţelegeţi, e problema dvs.  
     Dl. Consilier Local Sas: 
     D-na Primar, încă o dată, fac apel la bun simţ să nu mă întrerupeţi. 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Fac apel la bun simţ să nu vorbiţi prostii despre mine. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Tarifele de închiriere ale meselor au crescut cu 50%. Condiţiile nu s-au îmbunătăţit. 
S-a finalizat, de exemplu, reabilitarea halei din Piaţa Centrală sau nu, că au trecut şase 
luni de când am făcut acea rectificare negativă în care s-a promis că se va reabilita din 
resurse proprii ale pieţelor? S-a terminat acea licitaţie, că, totuşi, sunt şase luni de zile de 
atunci? Mulţumesc! 
     Dl. director Mărăcine: 
     În primul şi în primul rând, nu am făcut rectificare negativă, doar am mutat banii, să 
spunem aşa, dintr-un capitol bugetar în altul şi acum şase luni de zile, v-am spus noi că 
intenţionăm să facem acele reparaţii cu personal propriu. Din păcate, este adevărat că au 
trecut şase luni de zile, dar în perioada aceasta de trei ori s-a ţinut licitaţia pentru materiale. 
Nu avem noi nicio vină că aceste preţuri la materialele de construcţii fluctuează de la o zi 
la alta. Ba mai mult, acum câteva zile, am atribuit contractul pentru respectivele materiale 
şi ieri am primit notificare de la câştigător, şi vă pot prezenta aceste dovezi, cum că nu 
mai poate semna contractul, dat fiind faptul că a fost notificat de către producător că au 
crescut preţurile la aceste materiale, din nou.  
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Dl. director, puteţi să ne spuneţi şi nouă în ce stadiu se află lucrările la Piaţa Chiriac şi 
ce se va face acolo? Pentru cine va fi acea piaţă? 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Sunt aproape finalizate. Dacă aţi văzut deja, este asigurat serviciul de tăiere a mieilor 
în această perioadă pascală. În acest moment, dl. director face contractele cu producătorii, 
pentru că acolo vor vinde doar producători autohtoni. Adică, nu vor mai lua marfa, să 
zicem, din Italia, Grecia, Turcia, ş.a.m.d, şi să aibă şi dumnealor  o parceluţă de 100 m pe 
care să spună că produc ceva şi restul mărfii îl aduc din străinătate, ci vor trebui ca întreaga 
producţie să fie 100% din România. Mai mult decât atât, încercăm să facem în această 
perioadă şi nişte filme de prezentare ale tuturor producătorilor, deci în momentul în care 
veţi merge în Piaţa Chiriac, pe ecrane îi veţi vedea pe producători, în serele lor, exact cum 
arată livezile, de exemplu, dacă vând fructe, sau unde se produc conservele, ş.a.m.d. Deci 
totul este făcut nu pentru profit, ci pentru ca să ne asigurăm că cetăţenii noştri pot să îşi 
cumpere alimente, produse 100% româneşti. 
     Dl. Preşedinte: 
     Şi puteţi verifica,  pentru că în aceste momente se vând miei, iar preţul mieilor din 
Piaţa Chiriac, este cu 30-40% mai mic faţă de mielul din supermarket.  
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     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Şi adaosul va fi foarte mic, pe care îl vor percepe cei de la Pieţe şi Târguri. Fiind preţul 
direct de la producător, vă daţi seama că va fi mai mic. 
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Este un lucru foarte bun pentru cetăţenii oraşului nostru.  
     Dl. Preşedinte: 
     O să intervină dl. Drăgoescu, care ne va ţine lecţii despre cum se administrează pieţele 
şi despre cum se organizează festivaluri. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dl. Pîrvulescu, vă rog frumos! Aţi lucrat toată viaţa la stat, nu ştiţi nimic despre privat 
şi vă daţi cu părerea. Vedeți-vă puţin lungul nasului! 
     Domnule Mărăcine, dvs. vă rog să vă uitați cum arată piața nouă din Oradea. Doar ce 
am fost ieri acolo. Aţi stat toată viaţa, aţi lucrat numai la stat şi vă daţi cu părerea.  
     Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
     Dl. Drăgoescu, vă invit şi eu să vedeţi în ce stadiu sunt lucrările din Piaţa Chiriac, şi 
vreau să vă spun că, într-adevăr, este un succes.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Şi eu vă invit la Oradea, să vedeţi piaţa nouă din Oradea.  
     Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
     Referitor la preţurile care s-au majorat acum şase luni, vreau să vă spun că energia 
electrică şi gazele s-au triplat în ultimele şase luni. Nu ştiu dacă dvs. plătiţi gaze şi curent, 
dar eu am simţit creşterile. La mine la firmă chiar s-a scumpit foarte mult. Preţurile la 
gaze s-au triplat. La fel şi la energie electrică. Aşa că preţurile sunt justificate. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 

        Împotrivă. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
organigrama şi statul de funcţii aprobate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

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

- 10 voturi împotrivă (Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, 
Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu Cezar) 
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- 2 abţineri (Ungureanu Adriana, Stoian Daniel) 
 
 

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

     Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 

Votez pentru. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

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

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiţionale care 
au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinţelor prevăzute 
la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Direcţia Impozite şi Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.4 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

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.1, ap.4, către Camen Georgeta, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.238967/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 64.402,85 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 ani 
şi cu un avans de 10.448,92 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 135/10000, respectiv suprafaţa 
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indiviză de 19.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.1, ap.4, 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 Camen Georgeta 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.1B, bl.T2, sc.3, ap.10 
Dl. Preşedinte: 

     Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

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.10, către Bărcan Cătălin Daniel, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239005/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 110.808,66 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 17.984,76 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
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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 176/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 25.75 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.3, 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 Bărcan Cătălin Daniel 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.1C, bl.T3, sc.1, ap.5 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

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.1, ap.5, către Tănasie Sorin Eugen, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.125708/29.09.2005. 
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Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 73.961,92 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 ani 
şi cu un avans de 12.088,89 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 144/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 21.07 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.1, ap.5, 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 Tănasie Sorin Eugen 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.1C, bl.T3, sc.4, ap.14 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 
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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.14, către Vînătoru Nicolae, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.239098/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 71.305,57 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 11.692,69 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 16.89 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.14, 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 Vînătoru Nicolae 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.1C, bl.T3, sc.5, ap.9 
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Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

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.9, către Sasu Florentina Lucica, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.131326/25.07.2019. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 76.732,21 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 12.528,40 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 144/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 21.08 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.5, ap.9, 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 Sasu Florentina Lucica 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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21. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 

certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

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. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

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; 
- 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

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

- 1 abţinere (Cîrceag Eduard) 
 
 

23. 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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 
a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra locuinţei, care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str.I.D.Sârbu, nr.14, bloc 13, 
sc.2, apartament 15. 

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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor 
bunuri dobândite de municipiul Craiova, în cadrul unor investiţii 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.147/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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

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

25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al municipiului 
Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A,  a terenurilor necesare pentru 
derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile 
existente” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului şi 
administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A,  
a terenurilor necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti 
şi legăturile la drumurile existente”, identificate conform anexelor nr.1-7, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire,  în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii 
consiliului local. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corescunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 280/2019. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către S.N.T.G.N. 
„Transgaz” S.A. Mediaş, a unor terenuri necesare execuţiei lucrărilor pentru 
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obiectivul „Staţie de Protecţie catodică pe conducta DN 500 PM 402 Şimnic – 
Pieleşti”, respectiv amplasării obiectivului de suprafaţă „Priza Anodică” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am şi eu o întrebare aici, dacă se poate. Suntem obligaţi de ceva să le dăm în folosinţă 

gratuită?  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Este obligaţie legală să punem la dispoziţie, în folosinţă gratuită, asemenea 

amplasamente.  
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, către S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. 
Mediaş, pe durata execuţiei lucrărilor pentru obiectivul „Staţie de Protecţie 
catodică pe conducta DN 500 PM 402 Şimnic – Pieleşti”,  a unor terenuri în 
suprafaţă de 14 mp, 77 mp şi 30 mp, situate în Tarlaua 159, Parcela 1520 şi a unui 
teren în suprafaţă de 1 mp, situat în Tarlaua 159, Parcela 1520, nr.top. 159, în 
vederea amplasării obiectivului de suprafaţă „Priza Anodică”, pe întreaga durată 
de existenţă a acestuia, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de atribuire în folosinţă gratuită prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.N.T.G.N. „Transgaz” S.A. 
Mediaş vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

27. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de 
distribuţie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu 
titlu gratuit, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Banul Stepan, necesar pentru implementarea  proiectului 
“Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Bucovăţ“ 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă punerea la dispoziţia concesionarului serviciului de distribuţie a gazelor 
naturale din unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ, cu titlu gratuit, a terenului 
în suprafaţă de 1800 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Banul Stepan, identificat conform planului de situaţie, anexă  la 
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prezenta hotărâre, necesar pentru implementarea  proiectului “Înfiinţare sistem de 
distribuţie gaze naturale în comuna Bucovăţ“. 

 Art.2.  Obţinerea acordurilor necesare realizării proiectului prevăzut la art.1, cade în 
sarcina Primăriei Comunei Bucovăţ,  prin Primar Tuţă Marius Cristian. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Primăria Comunei Bucovăţ 
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 prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect spaţii şi terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 
Dl. Consilier Local Vasile: 

       Nu am intervenit la punctul anterior cu pieţele, pentru că, din păcate, nu aţi gestionat 
şedinţa aşa cum trebuie, aţi transformat-o într-un bâlci. 
       Dl. Preşedinte: 
       Colegii dvs., nu noi. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Vreau să vă atrag atenţia, dacă tot vorbiţi despre colegii mei, că este şedinţa consiliului 
local, iar consilierul local, fie că-l cheamă Drăgoescu, fie că îl cheamă Teo Sas, are 
prioritate în faţa invitaţilor, cum ar fi, de exemplu, d-na Primar. Este şedinţa consiliului 
local. Dar să trecem peste asta. Eu sper s-o gestionaţi mai bine.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Eu pot să mă şi retrag, să ştiţi.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Sunt convins că aveţi mult de muncă. De asta am şi luat cuvântul, pentru că d-na 
Primar ne-a invitat să petrecem o zi în Piaţa Mare. Eu vă spun că nu poţi petrece o zi în 
Piaţa Mare, probabil că d-na Primar n-a mai ajuns de mult, din cauza fumului. Ai impresia 
că este un mare incendiu acolo . Dacă stai o jumătate de oră în hală, puteţi să vă uitaţi la 
comercianţi, au ochii în lacrimi din cauza acelor terase cu mici care nici măcar nu au 
coşuri peste hală şi care, dacă vă uitaţi cu atenţie, sunt amplasate exact pe carosabilul pe 
care ar trebui să aibă acces o maşină de salvare sau de pompieri. Deci nu putem concura 
cu supermarket-urile, pentru că în supermarket nu miroase a fum, nu trebuie să te chinui 
ca să tai cu cuţitul acea perdea de fum. Deci, v-aş ruga totuşi, să vă duceţi să vedeţi ce 
fum este în piaţă, ce fum este în toată piaţa, pe lângă piaţă, pe unde trebuie să intri prin 
acel fum ca să-ţi faci cumpărăturile. La supermarket, cu care noi, SC Pieţe şi Târguri, 
concurăm, nu se întâmplă acest lucru. Vă mulţumesc! 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Evident că nu se întâmplă acest lucru. La supermarket nu se vând mici.  Dacă n-ar fi 
o afacere profitabilă şi n-ar veni clienţi, probabil că n-ar vinde nici în Piaţa Mare.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     La Kaufland se vând mici, dar la ieşirea din magazin.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
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     Problema nu este că se vând mici, problema este că nu au măcar coşuri de evacuare 
pentru o anumită înălţime şi de un anumit standard. Asta este problema. 
     D-na Viceprimar Filip: 
     Dar Sanepid-ul o cere, nu primăria.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Au toate avizele, de la toate instituţiile. 
     Dl. Preşedinte: 

Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenurile situate în Piaţa Valea Roşie şi Piaţa Centrală, prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului-teren aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu 
nr.1, cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situate în bdul. Nicolae Romanescu nr.1A 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

     Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă alipirea imobilului-teren aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în bdul. Nicolae Romanescu nr.1, având numărul cadastral 214399, 
înscris în Cartea Funciară nr.214399, cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului 
public al municipiului Craiova, situate în bdul. Nicolae Romanescu nr. 1A,  având 
numerele cadastrale 213784, 213761, 213766, 213812 și 213773 înscrise în 
Cărțile Funciare nr.  213784, 213761, 213766, 213812 și 213773, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public, în vederea autentificării actului de alipire şi îndeplinirii 
condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de 
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici aş avea şi eu o poziţie şi m-ar interesa să ştiu şi eu pe ce criterii s-a decis 

atribuirea unui spaţiu pentru această asociaţie şi ce a făcut această asociaţie în istoricul ei, 
în îndelungata sa activitate de un an şi jumătate de când a fost înfiinţată. Ce proiecte a 
avut şi care este oportunitatea, până la urmă, în a le oferi un sediu către această asociaţie? 
De ce nu către alta? De ce nu către ANCAAR care chiar fac nişte lucruri de 20 de ani? 

Dl. Director Gâlea: 
Prin această hotărâre de consiliu, nu facem decât să aprobăm un punctaj în baza 

căruia, în funcţie de disponibilitate, li se va atribui sau nu un spaţiu cu destinaţia de sediu. 
Deci, prin această hotărâre, nu atribuim acest spaţiu. Există o hotărâre de consiliu din anul 
2017, dacă reţin bine, prin care s-a aprobat un regulament în baza căruia se calculează un 
punctaj în vederea atribuirii de sedii asociaţiilor înfiinţate în baza Ordonanţei 26, 
fundaţiilor şi atribuirea de spaţii pentru cabinete.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este doar o coincidenţă că cel care deţine această asociaţie, este preşedintele de la 

tineret, de la PRO România, să înţeleg? Noi nu vom susţine acest proiect.  
Dl. Director Gâlea: 
Credeţi-mă că nici nu ştiu cine este.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar şi USR a obţinut punctaj, dl. Drăgoescu. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Sunt de acord cu dvs., dar noi suntem un partid politic parlamentar şi, conform legii, 

aveam dreptul. Eu de aceea am întrebat, care este oportunitatea şi ce a făcut această 
fundaţie. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Şi asociaţiile, şi fundaţiile, au dreptul, conform legii. Noi nu facem altceva decât să 

le dăm un punctaj acum. Mai departe, dacă li se va atribui sau nu un sediu, tot dvs. 
urmează să votaţi.  Dar noi suntem obligaţi să le dăm un punctaj dacă ei solicită acest 
lucru, tot în baza legii. Hai să nu ne mai facem procese de intenţie pe lucruri care sunt 
clare ca lumina zilei.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
De ce nu rezolvăm asociaţii precum ANCAAR, care chiar au nevoie. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar poate n-au cerut asociaţiile astea. Şi, dacă n-au cerut, atunci ce să facem, să-i 

luăm cu forţa de pe stradă să-i băgăm în dubă? Ce să facem? 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
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Votez pentru. 
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi fizice 
constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, 
privind statutul deputaţilor şi al senatorilor şi Deciziei Parlamentului European 
din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contractul de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
respectiv cu destinaţia de sediu, pentru persoana juridică prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani.  

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: 
- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

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

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd) 
- 3 abţineri (Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu Cezar) 

 
 

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.406/2021 referitoare la cumpărarea (achiziționarea), 
de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.A.I.Cuza, nr.17A 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

     Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

       Dl. Consilier Local Cîrceag: 
      Vreau să menţionez că votez pentru. Din eroare am votat abţinere în aplicaţie. 

Art.1.Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.406/2021 referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova 
a imobilului-teren, situat în str.A.I.Cuza, nr.17A (fost A.I.Cuza, f.n.). 

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

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

- 4 abţineri (Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Corâţu Cosmin) 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui 
spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în  Piaţa 
Centrală 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a spaţiului 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 43,51 mp., 
situat în Piaţa Centrală, poziţia C26. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, documentaţia de atribuire şi contractul de închiriere 
a spaţiului identificat la art.1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la tarifele pentru utilizarea 
locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova și Târgul Municipal 
Craiova. 

Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractul 
de închiriere a spaţiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul 
privat al municipiului Craiova, a unor bunuri situate în Piaţa Brazda lui Novac, 
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 
Dl. Preşedinte: 

      Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a bunurilor situate în Piaţa Brazda lui Novac, identificate în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din funcţiune, 
casării şi demolării. 

Art.2. Se mandatează administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să 
îndeplinească toate formalităţile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.1, constituie  venit la 
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 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.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea  contractelor de concesiune 
nr.46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi nr.207/01.04.2001 încheiate între 
Municipiul Craiova şi Telekom România Communications S.A. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.46/13.05.1994, având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 36,51 mp., situat în str.Popoveni, nr.16, bloc S59, scara 2, în sensul schimbării 
părţii contractante Telekom România Communications S.A., în Orange România 
Communications S.A. 

Art.2. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.75/15.05.1995, având ca 
obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă 
de 15.541 mp., situat în str.Râului, nr.397, în sensul schimbării părţii contractante 
Telekom România Communications S.A., în Orange România Communications 
S.A. 

Art.3. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.207/01.04.2001, având ca 
obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 240 mp., pe care sunt amplasate centrale telefonice, în sensul 
schimbării părţii contractante Romtelecom S.A. – Direcţia de Telecomunicaţii 



sed ord. 21.04.2022                                                        42                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

   

Dolj (actual Telekom România Communications S.A.), în Orange România 
Communications S.A. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiţionale de 
modificare a contractelor de concesiune nr. 46/13.05.1994, nr.75/15.05.1995 şi 
nr.207/01.04.2001.  

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/1994, nr.33/1995, nr.66/1995, nr.69/1999, 
nr.122/2000 şi nr.207/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Orange România 
Communications S.A. 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 prelungirea duratei acordului de parteneriat 
încheiat între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea 
pregătirii şi implementării în comun a proiectului CAMELOT 
Dl. Preşedinte: 

     Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei acordului de parteneriat între Zona Metropolitană 
Milano, Italia, ca lider de parteneriat şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
în calitate de partener, în vederea pregătirii şi implementării în comun a 
proiectului CAMELOT, până la data de 28.02.2023, conform  actului adiţional 
nr.1 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.201/2020 şi va avea următorul conţinut: 

              „Se aprobă organizarea, în luna octombrie 2022, în municipiul Craiova, a 
evenimentului internațional „Implicare democratică și participare civică”. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în relatia cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitană 
Milano, să semneze actul adiţional nr.1 la acordul de parteneriat, precum și toate 
documentele necesare implementării proiectului. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate  pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare hală preambalate Piaţa Brazda lui Novac” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Modernizare hală 
preambalate Piaţa Brazda lui Novac”, varianta minimală, având următorii 
indicatori tehnico-economici: 

             Valoarea totală (inclusiv TVA)                                                     940.320,60 lei 
            din care: construcţii montaj (C+M) (inclusiv TVA)                         808.950,92 lei 
              Durata estimată de execuţie - 5 luni, de la data obţinerii autorizaţiei de construire, 
            prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii prevăzut la art.1.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, dl.Pîrvu Nelu şi Direcţia Investiții, Achiziții și 
Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei 
Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul 
Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

     Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de 
Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, prin 
înlocuirea dlui. Ilie Dumitru - prof. univ. dr. ing. habil., cu dl. Lucian Matei - şef  
lucr. univ. dr. ing. 

           (2) Forma modificată a anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.374/2020 este cea prevăzută în anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.112/2021. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și persoanele prevăzute la 
art.1 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. 
 
 

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2021 referitoare la numirea reprezentantului 
Ministerului Finanțelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat încheiat între Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
dl.Antonescu Mihail, reprezentantul Ministerului Finanţelor în Consiliul de 
Administraţie, cu o perioadă de 2 luni. 

Art.2. Contractul de mandat încetează la finalizarea procedurii de selecție a candidaților 
pentru pozitia de administrator, reprezentant al Ministerului Finantelor la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova sau 
la data încetarii raporturilor de serviciu  dintre dl. Mihail Antonescu şi Ministerul 
Finantelor ori unităţile subordonate, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei 
mandatului. 

Art.3. Se aprobă actul adiţional la contractul de mandat, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
contractul de mandat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2021.  

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

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

39. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la Contractul de delegare 
a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze şi 
tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Cu modificarea celor două anexe, 1 şi 2, faţă de calculul greşit care a fost sesizat de 

dl. Teodorescu, dintr-o eroare. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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      Dl. Pîrvulescu, uite, după cum vedeţi, încă o dată statul este un prost administrator şi 
tot ceea ce ştie să facă atunci când cresc preţurile, este să bage mâna în sacul fără fund 
care este considerat bugetul cetăţenilor municipiului Craiova. Adică este incredibil cum 
orice creştere de materie primă, de preţ la ceva, niciodată, nimeni, de la nicio companie 
din subordinea primăriei nu se uită să optimizeze costurile, ci doar să majoreze tarifele,  
de ce? Pentru că,  în cazul de față subvenția asta o suportăm tot noi, cetățenii Craiovei. 
Noi vom vota împotrivă. Vă mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
     Profit şi eu de acest punct de pe ordinea de zi şi vin cu aceeaşi rugăminte cu care vin 
de doi ani de zile, în ceea ce priveşte staţiile de autobuz din Craiova. După cum bine aţi 
văzut, în aproape toate staţiile din Craiova, lipseşte o bancă, un coş de gunoi, un afişaj ca 
să ştim şi noi ce autobuz vine, la ce oră, şi când pleacă. Dacă vreţi, vă citesc un mesaj pe 
care l-am primit de la o doamnă care ne roagă foarte frumos să amplasăm o bancă în staţia 
de autobuz 29B la Luncă, pentru că dânsa este cu dizabilităţi, face 30 de minute până la 
staţia de autobuz şi este nevoită să stea pe bordură pentru a aştepta autobuzul. Mulţumesc 
frumos! 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez împotrivă. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova, conform actului adițional nr.9, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.1. 

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

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

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

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

- 7 abţineri (Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi 
Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin, Ungureanu Adriana, Stoian Daniel) 

 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei hale de depozitare şi birouri, cu regim de înălţime P+1 



sed ord. 21.04.2022                                                        46                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

   

parţial, bazin etanş vidanjabil şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, 
str.Drumul Industriilor, nr.12 A 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş avea eu o intervenţie. M-am uitat şi am văzut că au mai solicitat dânşii şi acum 

un an de zile şi nu li s-a aprobat sau nu a intrat în şedinţă acest PUD. Ce s-a întâmplat 
atunci, dacă ne poate ajuta cineva din cadrul executivului şi de ce acum este posibil şi 
atunci nu a fost? Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vom întreba colegii de la urbanism şi vi se va răspunde în scris. Vă rog să votaţi în 

aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

           Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei hale de 
depozitare şi birouri, cu regim de înălţime P+1 parţial, bazin etanş vidanjabil şi 
împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.12 A, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu 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: 
- 24 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Nicolicea Romulus, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 
Vasile Marian, Enescu Georgel, Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Ungureanu 
Adriana, Stoian Daniel) 

- 3 abţineri (Voicinovschi Mădălin Romeo, Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu 
Cezar) 

 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la 
stabilirea categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor 
construite în zona de acţiune prioritară „Calea Severinului-Bulevardul Nicolae 
Titulescu” din municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

          Art.1. Se aprobă Regulamentul local privind stabilirea categoriilor de intervenții, în 
vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acțiune prioritară „Calea 
Severinului - Bulevardul Nicolae Titulescu” din municipiul Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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          Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia 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. 
 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la 
stabilirea categoriilor de intervenţii, în vederea reabilitării fronturilor 
construite în zona de acţiune prioritară „Bulevardul 1 Mai” din municipiul 
Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

         Art.1. Se aprobă Regulamentul local privind stabilirea categoriilor de intervenții, în 
vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acțiune prioritară „Bulevard 
1 Mai” din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții 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” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 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” – pachetul de măsuri PM2, 
astfel: 

   Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                     4.093.987,25 lei 
              Din care C+M (inclusiv TVA)                                            3.171.144,62 lei 
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             Durata de realizare a investiției - 18 luni, din care 6 proiectare şi 12 execuţie,  
            conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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 aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții 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 – Municipiul Craiova” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 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 - Municipiul Craiova” – pachetul de măsuri PM2, astfel: 

   Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)                     17.036.370,75 lei 
             Din care C+M (inclusiv TVA)                                            13.420.225,64 lei 
             Durata de realizare a investiției - 18 luni, din care 6 proiectare şi 12 execuţie,  
            conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

45. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea preţului de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.A.I.Cuza, nr.6 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
Votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului 
de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, 
situat în str.A.I.Cuza, nr.6, în cuantum de 45.373 lei anual (889,49 lei/mp./an), 
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echivalent 9.182 euro anual (180,00 euro/mp./an), respectiv în cuantum de 3.781 
lei lunar, (74,12 lei/mp./lună), echivalent a 765 euro lunar (15,00 euro/mp./lună), 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

46. Întrebări și interpelări 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
În ce stadiu se află proiectul pasajului de pe str. Gârleşti? 
În ce stadiu se află noul PUG, când se preconizează că vor începe dezbaterile 

publice? 
        D-na Consilier Local Ungureanu: 
        Vă rog să se monteze coşuri de gunoi mai multe in Parcul Nicolae Romanescu, pe 
aleea de la hipodrom nu este niciunul ! De asemenea, în oras, trebuie mai multe coşuri de 
gunoi, să nu se mai arunce pe jos gunoiul !Va mulţumesc! 
        Dl. Consilier Local Corâţu: 
       În februarie am venit cu o propunere de montare a unei piste modulare de pump track 
în unul din parcurile din oraș. Avem ceva noutăți referitor la acest proiect? 
    D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Dl. Cîrceag ne întreabă în ce stadiu se află proiectul pasajului pe str. Gîrleşti şi în ce 
stadiu se află PUG-ul . Când se preconizează că vor începe dezbaterile publice? 
 În ceea ce priveşte pasajul Gîrleşti, s-a atribuit contractul de proiectare şi urmează să 
se execute din fonduri publice, deci s-a finalizat SF-ul, s-a finalizat licitaţia pentru 
proiectare, a început proiectarea. 
     În ceea ce priveşte PUG-ul, am primit deja studiile de fundamentare  până acum. Se 
lucrează la PUG. La finalul anului începe perioada de dezbatere publică şi apoi va intra 
în avizare interministerială. Deci undeva pe finalul anului 2023 putem să discutăm că am 
epuizat aceste etape. 
     D-na Ungureanu întreabă despre coşurile de gunoi de la Hipodrom. Nu sunt coşuri de 
gunoi pentru că această zonă a Hipodromului nu a intrat în proiectul de finanţare pe 
fonduri europene şi, automat, nu s-au făcut achiziţiile respective.  De altfel, pentru tot 
ceea ce înseamnă restul oraşului, urmează să se finalizeze licitaţia pentru coşurile de 
gunoi ca să le montăm peste tot, iar în ceea ce priveşte zona Hipodromului, urmează să 
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fie tratată separat, într-un proiect cu finanţare europeană. Când se termină licitaţia, 
imediat punem. Suntem aproape pe final. 
 Mă întreabă dl. Corâţu, că în februarie a venit cu o propunere de momntare a unei piste 
modulare de pump track într-unul din parcurile din oraş, dacă avem noutăţi despre acest 
proiect. Nu avem nicio noutate, nu l-am considerat o prioritate, nici măcar nu există în 
bugetul pe care îl avem aprobat anul acesta. Ce pot să vă spun este că vom face un skate 
park în zona parcului de la Toporaşi.  
 Acestea sunt interpelările pe care le-am primit. Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc 
Paşte fericit tuturor!  
 
 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 21.04.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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