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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.05.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc, să putem face prezenţa. 
Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenţi în 23, 2 consilieri sunt absenţi motivat (dl. 
Corâţu, dl. Sas), 1 consilier  absent (dl. Vasile), 1 consilier a anunţat că întârzie (d-na 
Ungureanu Adriana). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 21.04.2022 şi 
ale şedinţelor extraordinare din 29.04.2022 şi 13.05.2022. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Ionuţ Pîrvulescu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna  mai 2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 7701/19.05.2022, 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, în data de 26.05.2022, ora 
10,00,  în  Sala de conferinţe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr. 
8, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie-
august 2022 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
aferente anului 2021 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo 
Urban Craiova  S.R.L., aferente anului 2021 
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7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. R.A.T.  
SRL Craiova, pe anul 2021 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022 

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

11. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă 
Oltenia SA să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, propunerile aflate pe 
ordinea de zi 

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului referitor la acordarea unui 
sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea 
procedurii de fertilizare in vitro - O Șansă la Viață – FIV, pentru anul 2022 

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, regizorului de teatru Declan Donnellan 

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, scenografului Nick Ormerod 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în 
vederea realizării proiectului „Summer Sport”, ediţia a IX-a, la Craiova, în perioada 
iulie-august 2022 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
fondurilor pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor îndrumători, cu 
rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, în anii școlari 
2020-2021 şi 2021-2022 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.112/2022 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în 
vederea organizării unor evenimente sportive 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică Creşa – Craiova, în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată 
în municipiul Craiova, Bdul.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.9 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.7 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.13 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.10 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.7 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.1 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.3 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.8 

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

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României, în vederea 
transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în  domeniul 
public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95 

32. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  terenului 
adiacent blocului S 200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor din 
domeniul public şi privat al municipiului Craiova 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pieţei 
Chiriac din municipiul Craiova 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea dlui.Nisipaşu Victor şi dlui.Golfiţă Victor,  asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Severinului, nr.34 H 
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39. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul care 
aparţine domeniului public al municipiului  Craiova, aferent Restaurantului 
Stejarul, situat în Parcul Tineretului 

40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de Cultură a 
Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Eugeniu Carada, nr.10 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Omni Med Laborator S.R.L. 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.48421/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Mia Clinic S.R.L. 

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. 
Platonida S.R.L. 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu – 
Iulian 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.205/01.04.2001 încheiat între Municipiul Craiova şi Petrovici Teodor şi 
Petrovici Ionica 

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.284/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Iocada 
Com S.R.L. 

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

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.45, bl.64A 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, zona staţiei R.A.T. – Orizont 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr.297/2008 cu privire la sediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” 

51. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, str. Vânători de Munte, 
nr.5 

52. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.87/2016 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova. 
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54. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea Bucureşti” 

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Cocorului” 

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

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare canal colector-staţie epurare Municipiul Craiova” 

59. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.107/2021referitoare la aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 

61. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ, să aprobe încheierea contractului „Delegarea prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate 
în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”, precum 
şi tarifele aferente 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune 
directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea urbanistică în vederea schimbării zonei funcţionale, din zonă cu 
funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, în zonă mixtă de 
locuinţe colective şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Toamnei, nr. 16B 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei săli de fotbal parter, situată în municipiul Craiova Aleea 4 Simnic, 
nr.14 

65. Întrebări și interpelări 
 
 
 Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților 
în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și 
extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; 
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detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime 
de oxigen” 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.163/2022 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme 
de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare 
şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea sigurantei pacientilor 
in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea 
instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 
concentratiei maxime admise de oxigen” 

  
 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele trei puncte peste ordinea de zi. Cine 
este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 26.05.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie-
august 2022 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
aferente anului 2021 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo 
Urban Craiova  S.R.L., aferente anului 2021 
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7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. R.A.T.  
SRL Craiova, pe anul 2021 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022 

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

11. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei de Apă 
Oltenia SA să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, propunerile aflate pe 
ordinea de zi 

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului referitor la acordarea unui 
sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea 
procedurii de fertilizare in vitro - O Șansă la Viață – FIV, pentru anul 2022 

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, regizorului de teatru Declan Donnellan 

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, scenografului Nick Ormerod 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în 
vederea realizării proiectului „Summer Sport”, ediţia a IX-a, la Craiova, în perioada 
iulie-august 2022 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a 
fondurilor pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor îndrumători, cu 
rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, în anii școlari 
2020-2021 şi 2021-2022 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.112/2022 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în 
vederea organizării unor evenimente sportive 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică Creşa – Craiova, în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată 
în municipiul Craiova, Bdul.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.9 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 
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23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.7 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.13 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.10 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.7 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.1 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.3 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.8 

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

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României, în vederea 
transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în  domeniul 
public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95 

32. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  terenului 
adiacent blocului S 200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor din 
domeniul public şi privat al municipiului Craiova 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Pieţei 
Chiriac din municipiul Craiova 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea dlui.Nisipaşu Victor şi dlui.Golfiţă Victor,  asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Severinului, nr.34 H 
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39. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul care 
aparţine domeniului public al municipiului  Craiova, aferent Restaurantului 
Stejarul, situat în Parcul Tineretului 

40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de Cultură a 
Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Eugeniu Carada, nr.10 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Omni Med Laborator S.R.L. 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.48421/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Mia Clinic S.R.L. 

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. 
Platonida S.R.L. 

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu – 
Iulian 

45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.205/01.04.2001 încheiat între Municipiul Craiova şi Petrovici Teodor şi 
Petrovici Ionica 

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.284/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Iocada 
Com S.R.L. 

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

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.45, bl.64A 

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, zona staţiei R.A.T. – Orizont 

50. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr.297/2008 cu privire la sediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” 

51. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, str. Vânători de Munte, 
nr.5 

52. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
nr.87/2016 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova. 
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54. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul de 
investiţii „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea Bucureşti” 

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Cocorului” 

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

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare canal colector-staţie epurare Municipiul Craiova” 

59. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să 
voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Oltenia 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.107/2021referitoare la aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea 
unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, 
constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 

61. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ, să aprobe încheierea contractului „Delegarea prin 
concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate 
în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”, precum 
şi tarifele aferente 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune 
directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reglementarea urbanistică în vederea schimbării zonei funcţionale, din zonă cu 
funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, în zonă mixtă de 
locuinţe colective şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. 
Toamnei, nr. 16B 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei săli de fotbal parter, situată în municipiul Craiova Aleea 4 Simnic, 
nr.14 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților 
în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și 
extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; 
detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime 
de oxigen” 

66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.163/2022 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
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„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme 
de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare 
şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea sigurantei pacientilor 
in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea 
instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 
concentratiei maxime admise de oxigen” 

68. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
perioada iunie-august 2022 
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Propun ca preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni pe dl. Dindirică 

Lucian Costin. 
          Dl. Preşedinte: 
             Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea d-lui Nicolicea. Cine 
este pentru? 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 

perioada iunie-august 2022, dl.Lucian Costin DINDIRICĂ. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 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, Voicinovschi Mădălin 
Romeo) 

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

 
 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale 
municipiului Craiova, pe anul 2021 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova şi  raportul de 

performanţă, pe anul 2021, prevăzute în anexele nr.1-23 care fac  parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



sed ord. 26.05.2022                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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: 
- 16 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) 

- 7 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, aferente anului 2021 

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aferente  anului 2021: bilanţ, cont 
de profit şi pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note 
explicative la situațiile financiare de la 1 la 10, situaţia fluxurilor de numerar, 
situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-43) care face  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă  de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 16 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) 

- 7 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente  

anului 2021: bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situația activelor 
imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 18, situaţia fluxurilor 
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de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în anexa (pag.1-
50) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Dimian Diana Mihaela, 
să voteze situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu:  
- 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,) 

- 8 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Stoian Daniel) 

 
 

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2021 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

aferente  anului 2021: bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situația 
activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 11, situaţia 
fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în 
anexa (pag.1-41) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze 
situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaţilor a 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală,  Direcţia Economico-Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.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,) 

- 8 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Stoian Daniel) 
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6. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. 

Termo Urban Craiova  S.R.L., aferente anului 2021 
  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale S.C. Termo Urban Craiova  S.R.L., 

aferente  anului 2021: bilanţ, cont de profit şi pierdere, date informative, situația 
activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare de la 1 la 10, situaţia 
fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului propriu, prevăzute în 
anexa (pag.1-32) care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dna.Bedelici Nicoleta Livia, 
să voteze situaţiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a 
Asociaţilor a S.C. Termo Urban Craiova  S.R.L. 

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

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

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

- 7 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo,) 

 
 

D-na Consilier Ungureanu Adriana a intrat în sală, participând la lucrările şedinţei.  
 

 
7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. 

R.A.T.  SRL Craiova, pe anul 2021 
         Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Buna ziua! M-am uitat şi eu un pic peste situaţia financiară de la RAT şi am văzut 
că aveţi înregistrat un profit anul trecut, dar, totodată, am văzut aici o cheltuială care a 
fost mult diminuată în 2021 faţă de 2022. Voiam să-l întreb pe dl. director general sau pe 
dl. director economic despre ce este vorba? Pentru că, să fim convinşi că acest profit este 
operaţional şi recurent, nu doar făcut din pix, scriptic, pentru că a scăzut o cheltuială. Şi 
anume, în bilanţul pe care l-am avut la dispoziţie, la capitolul Cheltuieli cu impozite, taxe 
şi vărsăminte asimilate, cheltuieli reprezentând transferuri, contribuţii datorate în baza 
unor acte normative speciale, anul trecut, societatea a înregistrat o sumă de 18 milioane 
de lei, iar anul acesta de 7 milioane. Deci a fost o cheltuială diminuată în 2021, 11 
milioane de RON la acest capitol de cheltuieli. Şi aş fi şi eu curios să vedem de unde 
provine această scădere pentru că profitul acelaşi obţinut, cifra de afaceri este la fel, cu 
salariile sunt la fel, chiar crescute, angajaţii la fel, deci, practic, acel profit este obţinut 
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prin scăderea acestei cheltuieli. Aş vrea să ne spună şi nouă dl. director sau d-na 
directoare, de ce avem o scădere pe această cheltuială cu 11 milioane de RON în 2021, 
versus 2020. 
    D-na Director Economic Grădinaru Daniela: 
       Buna ziua! Este vorba de cheltuiala cu redevenţa achitată primăriei. În anul 2020 a 
fost o cheltuială de 12 milioane de RON pe an, iar în anul 2021, această redevenţă s-a 
redus la un milion opt sute lei, pentru autobuzele luate în concesiune.  
       D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
       Adică a crescut numărul de autobuze achiziţionate de Primăria Craiova, date în 
administrarea RAT-ului şi pentru care a trebuit să plătească redevenţă.  
     D-na Director Economic Grădinaru Daniela: 
     Am plătit mai puţin în anul 2021. A fost modificare de contract în anul 2020, începând 
cu luna septembrie, prin scăderea redevenţei, pentru că se plăteşte doar la contribuţia 
primăriei, la cota de amortizare, din contribuţia proprie, la autobuzele achiziţionate pe 
fonduri europene.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Deci, practic, este un artificu să se majoreze profitul. Că profitul de aici îl obţineţi, din 
scăderea redevenţei.  
    D-na Director Economic Grădinaru Daniela: 
    Nu. 
    Dl. Consilier Local Drăgoescu 
    Dar de ce cheltuielile cu salariile au scăzut? 
     D-na Director Economic Grădinaru Daniela: 
     Nu aveau cum să scadă cheltuielile cu salariile.  
 D-na Director Economic Militaru Daniela: 
     Cheltuiala cu redevenţa intra în cheltuiala totală care era luată în calcul pentru 
acoperirea compensaţiei pe care o acorda primăria. Dacă menţineam acea redevenţă la 
nivelul de 12 milioane, ar fi crescut şi compensaţia pe care primăria trebuia să o dea RAT-
ului. Ar fi crescut cheltuielile artificial.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Înseamnă că în 2021 avem o problemă, trebuia să se vadă şi pe venituri şi pe cheltuieli. 
     D-na Director Economic Militaru Daniela: 
     Nu pe venituri, pe compensaţie. Deci RAT-ul ar fi plătit redevenţă către primărie, iar 
primăria ar fi trebuit să acorde RAT-ului o compensaţie pentru a acoperi acea cheltuială 
cu redevenţa. Nu este afectat profitul. Nu are cum să-i afecteze profitul cheltuiala cu 
redevenţa.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale R.A.T. SRL, aferente  anului 2021: bilanţ, 

cont de profit şi pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situaţia 
fluxurilor de numerar (cash flow), situația modificărilor capitalului propriu, note 
explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-46) care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Dan Zorilă, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, situaţiile financiare anuale 
aprobate la art.1.  

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 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, Voicinovschi Mădălin 
Romeo, Ungureanu Adriana) 

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

 
 

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

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

pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.067.864 mii lei (621.966 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 445.898 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.086.519 mii lei (621.966 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 464.553 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.2-44 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.45 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.6. 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. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 
2022 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri-228.885,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

179.633,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.252,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-229.312,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 179.633,000 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.679,00 
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.37/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” 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, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin 
Romeo, Ungureanu Adriana, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian Bernd) 

-  1 abţinere (Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 

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

  D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
  Cu forma modificată. 
  Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, în forma modificată. Cine este 
pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.660.840 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.694.208 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. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei 
de Apă Oltenia SA să voteze în şedinţa din data de 30.05.2022, propunerile 
aflate pe ordinea de zi 

  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Şi aici voiam să clarificăm, pentru că am văzut că în situaţiile financiare care ne-
au fost puse la dispoziţie, apare o sumă în alte creanţe, de 42 milioane de lei. Problema 
este că acele creanţe nu se încasează, adică, din punct de vedere fiscal şi contabil, ele ar 
fi trebuit să fie previzionate, şi, automat, compania ar fi trecut în capitaluri negative şi pe 
pierderi uriaşe, pentru că acele creanţe sunt de foarte foarte mulţi ani acolo, în balanţa 
companiei. Despre ce este vorba? De unde nu incasăm noi 10 milioane de euro de atâţia 
ani de zile?  
  D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
  Pe costuri le putem trece numai după ce s-au terminat toate căile de atac. Ele sunt 
în justiţie. 
  D-na Director Economic Bălăceanu Anca: 
  Vă rog frumos să-mi spuneţi la ce pagină din bilanţ vă referiţi. Pentru că la alte 
creanţe, nu se înregistrează creanţele cu clienţii, ci creanţele de încasat ca subvenţie de la 
bugetul de stat şi de la fondurile europene pe proiectele pe care le avem în derulare şi 
care, evidnet că au crescut în acest an, în 2021, faţă de 2020, pentru că am intrat foarte 
tare în POIM şi suntem cu toate contractele în derulare. Deci reflectă banii care vin de la 
buget şi de la Uniune , şi care, până acum, s-au şi încasat şi sunt în sold la sfârşitul anului. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 În ultimii 4 ani de zile în sold este aceeaşi sumă.  
 D-na Director Economic Bălăceanu Anca: 
 Vă spun despre ce este vorba la alte creanţe. Sunt creanţe comerciale, este un alt rând 
din buget unde sunt previzionate. Compania a trecut pe costuri facturile care nu s-au 
încasa, mai vechi de doi ani, absolut tot. Deci avem înregistrate tot în jur de 40 de milioane 
pe creanţe incerte. Sunt înregistrate. Nu este afectat profitul cu acestea. Deja sunt scăzute 
din profit. În fiecare an facem această analiză şi le scădem din profit.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Să-mi puneţi şi mie la dispoziţie un analitic cu creanţe. 
  D-na Director Economic Bălăceanu Anca: 
 Sigur. Informatic bănuiesc, pentru că este un fişier foarte mare, sunt zeci de mii de 
poziţii. Vă rugăm să ne transmiteţi o adresă de e-mail, în care să vă dăm toate informaţiile. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        
Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.05.2022, ora 
12.00, următoarele puncte aflate pe ordinea de zi: 
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale  S.C. Compania de Apă Oltenia 
S.A. pentru anul 2021; 
2. Aprobarea repartizării profitului net al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 
3. Aprobarea modului de îndeplinire  a indicatorilor de performanţă ai 
administratorilor neexecutivi/membrii ai Consiliului de Administraţie, stabiliţi 
prin contractele de mandat, pentru anul 2021; 
4. Aprobarea Raportului Administratorilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
pentru anul 2021; 
5. Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie în persoana domnului 
Bonescu Adrian. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 10 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Stoian Daniel, Enescu Georgel, Voicinovschi 
Mădălin Romeo, Diaconu Răzvan, Ungureanu Adriana) 

 
 

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului referitor la 
acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, 
pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro - O Șansă la Viață – FIV, 
pentru anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor 

infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro 
- O Șansă la Viață - FIV, pentru anul 2022, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 



sed ord. 26.05.2022                                                        20                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, regizorului de teatru Declan Donnellan 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus la vot prin vot secret. În urma exercitării 
votului şi a numărării buletinelor de vot, rezultatul votului a fost următorul: 21 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă, 3 voturi anulate şi 1 vot nul. 
     S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu. 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova,             

regizorului de teatru Declan Donnellan. 
      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Nicolicea 
Romulus, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Stoian Daniel, Enescu Georgel, Voicinovschi 
Mădălin Romeo, Diaconu Răzvan 

-  1 vot împotrivă (Ungureanu Adriana).  
  
 

14. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, scenografului Nick Ormerod 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a supus la vot prin vot. Secret. În urma exercitării 
votului şi a numărării buletinelor de vot, rezultatul votului a fost următorul: 22 voturi 
pentru, 1 voturi împotrivă, 3 voturi anulate şi 1 vot nul. 
      S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în ansamblu. 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova,             

scenografului Nick Ormerod. 
      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Nicolicea 
Romulus, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Stoian Daniel, Enescu Georgel, Voicinovschi 
Mădălin Romeo, Diaconu Răzvan 

-  1 vot împotrivă (Ungureanu Adriana).  
  
 
 D-na Consilier Local Ungureanu: 
    Nu am înţeles aceste propuneri. Sunt plătiţi să facă ceea ce fac.  
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
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     Propunerile au fost făcute de instituţiile de cultură. Sunt cei 2, regizor şi scenarist care 
sunt prezenţi la toate stagiunile festivalului Shakespeare din Craiova, şi nu numai. Au dus 
numele Craiovei pe buzele multor oameni de cultură din ţări şi de peste Ocean şi sunt 
propunerile acestor instituţii de cultură. 
 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport 
Dolj, în vederea realizării proiectului „Summer Sport”, ediţia a IX-a, la 
Craiova, în perioada iulie-august 2022 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în vederea realizării proiectului 
„Summer Sport”, ediţia a IX-a, la Craiova, în perioada iulie-august 2022, 
conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Direcţia Judeţeană de Sport 
Dolj 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 alocarea de la bugetul local al municipiului 
Craiova, a fondurilor pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor 
îndrumători, cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și 
internaționale, în anii școlari 2020-2021 şi 2021-2022 

  D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
  Am transmis către dvs. o modificare pentru completare şi a numărului şi a sumei, 
întrucât Inspectoratul Şcolar a mai înaintat ieri un tabel cu încă 17 elevi, şi, în mod 
corespunzător, profesorii îndrumători, ceea ce înseamnă o sumă de 22 mii suplimentar, 
faţă de ce aţi avut iniţial.  
  D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
  Cu specificaţia că anul acesta vor fi premiaţi şi medaliaţii la olimpiadele şcolare, 
care s-au ţinut în 2020 şi ale căror rezultate au venit după şedinţa de consiliu în care s-au 
aprobat premierile.  
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2022, a 

sumei de 163.000 lei net, pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor 
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îndrumători, cu rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale, în 
anii școlari 2020-2021 şi 2021-2022, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua 
Municipiului Craiova, la şedinţa solemnă a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, din data de 02 iunie 2022, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

            (2) Echivalentul unui premiu este de 1.000 lei net pentru fiecare persoană. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Imagine 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.112/2022 referitoare la aprobarea asocierii între 
municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Federația Română de Atletism, în vederea organizării unor evenimente 
sportive 

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

          Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.112/2022 şi va avea următorul conţinut: 

                     “Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării, pe 
Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, a următoarelor evenimente 
sportive: 
a) Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 16-20.06.2022; 
b) Campionatele Internaționale ale României în perioada 04-05.06.2022; 
c) Campionatul Național Copii 1 și 2, în perioada 11-12.06.2022;  
d) Campionatul Național de Seniori, U23, în perioada 24-26.06.2022; 
e)  Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, în data de 25.06.2022  
 conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

Art.2. Se aprobă modificarea art.1 şi art.5 pct.5.2. din contractul de asociere încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Federația Română de Atletism, conform actului adiţional prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
prevăzut la art.2.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Direcţia Economico-Financiară 
şi Federația Română de Atletism 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. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 

Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, în Serviciul Public Management 
Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova. 

Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Management 
Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexelor nr.1 şi            
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi 
încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.521/2019. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public 
Management Spitale şi Cabinete Medicale  din Municipiul Craiova, prevăzut în 
anexei nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, 
îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.303/2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale din Municipiul Craiova 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 înfiinţării unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică Creşa – Craiova, în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Înţeleg că se doreşte această spargere şi creare a acestui serviciu, pentru a putea 

aplica pentru obţinerea de fonduri europene, ceea ce este un lucru foarte bine venit. Noi, 
ca şi grup politic, am militat încă de la intrarea în consiliul local, pentru construirea de 
noi creşe, pentru că municipiul Craiova este deficitar la acest capitol, însă ceea ce nu pot 
să înţeleg şi nu sunt de acord, şi poate că ar trebui să primim un răspuns, este de ce trebuie 
creată o nouă organigramă cu noi posturi, un nou post de director, ş.a.m.d.? Adică sunt 
convins că se puteau găsi persoane ce puteau fi transferate din vechea structură, astfel 
încât să nu se mai creeze un nou  post pentru activă de partid. Mulţumesc! 
  D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
  Prin legislaţie ni se cere, odată ce am decis să păstrăm creşele pentru 
municipalitate, sau puteam să le dăm Inspectoratului Şcolar. În discuţiile cu Inspectoratul,   
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le păstrăm noi, ca municipalitate, să putem investi în ele şi să accesăm fonduri europene. 
Această lege prevedea  înfiinţarea ca personalitate juridică a  Serviciul de Creşe. Deci, se 
desprinde Serviciul de Creşe din tot Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe Craiova,  devine un serviciu cu personalitate juridică. Ne-a bucurat 
acest lucru, deoarece chiar putem  accesa fonduri europene în actuala formă. Personalul 
va fi rupt din personalul care deserveşte acum. Un singur post se crează, că aşa prevede 
legislaţia. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Şi de ce nu-l luăm din vechea structură şi înfiinţăm un post nou de director? 
  D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
  Din vechea structură poate va fi un director, nu ne-am gândit acum ce director să 
punem la ora aceasta, sau pe cine punem, din vechea structură, că ne trebuie un om cu 
experienţă, care să ştie meserie acolo.  
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. (1) Se aprobă înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - „CREŞA 

- CRAIOVA”, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prin 
reorganizarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din Municipiul Craiova. 

            (2) Sediul principal al unităţii de învăţământ „CREŞA - CRAIOVA” este în 
municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.45. 

Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale unităţii de învăţământ „CREŞA -  
CRAIOVA”, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al unităţii de învăţământ 
„CREŞA - CRAIOVA”, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4.  Salariaţii din cadrul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale 
și Creșe din Municipiul Craiova vor trece în  noua structură înfiinţată, conform 
statului de funcţii prevăzut la art.2, în condiţiile legii. 

Art.5. Exercitarea funcţiei de director se va realiza prin numirea temporară a unei 
persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea 
unei funcţii de conducere, până la ocuparea, prin concurs, a postului. 

Art.6.  (1) Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, „CREŞA - CRAIOVA”, va 
fi finanțaţă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, pentru 
cheltuielile de personal, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu pregătire 
profesională şi cheltuieli cu bunuri şi servicii, veniturile propriii ale bugetelor 
locale, donaţii şi sponsorizări şi alte surse legal constituite, inclusiv sume 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale. 

           (2) Se desemnează unitatea de învăţământ „CREŞA - CRAIOVA”, ordonator 
terţiar de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2022, şi, pe cale de 
consecinţă, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.44/2022. 
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Art.7. Se împuterniceşte domnul Băloiu Mircea, consilier juridic în cadrul Serviciului 
Public Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, pentru 
a efectua toate demersurile privind întocmirea tuturor documentelor referitoare la  
înfiinţarea/funcţionarea şi organizarea unităţii de învăţământ „CREŞA -  
CRAIOVA”. 

Art.8. (1) Se aprobă transferul bunurilor mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare 
desfăşurării activităţii unităţii de învăţământ „CREŞA - CRAIOVA”, din 
administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din Municipiul Craiova, în administrarea unităţii de învăţământ CREŞA -  
CRAIOVA. 

            (2) Predarea - primirea bunurilor prevăzute la alin.1 se va realiza în termen de 30 
de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, prin protocol. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Economico-
Financiară, Direcţia Patrimoniu, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale din Municipiul Craiova, persoana desemnată la art.7 şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 
Craiova 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, 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, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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, Ungureanu Adriana,  Enescu Georgel, 
Voicinovschi Mădălin Romeo, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situată în municipiul Craiova, Bdul.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.9 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, situată 

în municipiul Craiova, Bdul.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.9, compusă din o 
cameră şi dependinţe cu suprafaţă utilă de 43,25 mp., construită prin programe de 
investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  către 
Tănasie Laurenţiu Marian. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 80,44 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 52,27 
lei. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie contractul de 
închiriere a locuinţei identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcția Impozite și Taxe şi Tănasie Laurenţiu Marian vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

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

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. 
 
 



sed ord. 26.05.2022                                                        27                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.7 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.1, ap.7, către Dănilă Liviu, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.7976/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 113.921,02 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 18.363,10 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 130/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 22,07 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
nr.1 A, blocul T1, sc.1, ap.7, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din acte şi 1699 
mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în Cartea 
funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Dănilă Liviu 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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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.13 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.2, ap.13, către Ghiţă Liviu Marian, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.7995/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 70.441,21 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 11.366,05 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 78/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13,18 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
nr.1 A, blocul T1, sc.2, ap.13, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din acte şi 
1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.10 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, 
sc.6, ap.10, către Uzeanu Alexandru Nicolae, în calitate de titular al contractului 
de închiriere nr.149915/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 65.893,33 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 ani 
şi cu un avans de 30.000,00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 107/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 18,18 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.10, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din 
acte şi 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat 
în Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.139/2021. 
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Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Uzeanu Alexandru Nicolae 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.7 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, 
sc.2, ap.7, către Afrem Petrica, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.238982/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 67817.63 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 10.980,53 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 15.16 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.2, ap.7, 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. 
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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 Afrem Petrica vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.1 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, 
ap.1, către Nichifor Ion Cătălin, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr. 239052/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului de vânzare de 65.865,09 lei, avându-se în vedere valoarea de 
vânzare cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al 
locuinţei în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a 
centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 102/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 14,99 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.1, 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. 
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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 Nichifor Ion Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.3 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, 
ap.3, către Zîmbrea Alfred George, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr. 239054/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 106.606,85 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 30.000,00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24.33 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.3, 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.  
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            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

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

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

Art.7. Pe data prezentei hotărârei, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.244/2021. 

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

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

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.8 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, 
sc.4, ap.8, către Sfetcu Florină în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr.239092/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 92.601,84 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 11 ani 
şi cu un avans de 15.059,97 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 115/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 16,90 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, 
bdul.Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.8, 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, 
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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 Sfetcu Florină vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

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

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

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

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

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

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

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României, în vederea 
transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi administrarea 
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Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în  
domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se solicită Guvernului României transmiterea, cu titlu gratuit, din domeniul public 

al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia 
Prefectului-Judeţul Dolj, în  domeniul public al municipiului Craiova si 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului în 
suprafaţă de  626 mp., identificat cu număr cadastral 251052, înscris în Cartea 
Funciară nr.251052 a municipiului Craiova, situat în str.Amaradia, nr.93-95, 
lot.2, cu scopul de a asigura căile de afluire/defluire către o parcare 
supraetajată. 

   Art.2.  După transmitere, bunul imobilul prevăzut la art.1, se declară de uz şi interes 
public local. 

    Art.3. Predarea-primirea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul 
Dolj şi Municipiul Craiova. 

      Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare primire prevăzut la art.3. 

     Art.5.  Consiliului Local al Municipiului Craiova se angajează să realizeze obiectivul 
de investiții de interes public local în termen de 5 ani de la data semnării 
protocolului de predare-primire a imobilului. 

     Art.6. Dacă în termen de 5 ani de la data semnării protocolului de predare-primire a 
imobilului nu se realizează obiectivul de investiții de interes public local, acesta 
revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne - Instituția Prefectului - Județul Dolj. 

   Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie   Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Prefectului-
Judeţul Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

32. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor 
bunuri dobândite de municipiul Craiova 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în anexa 

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

modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

33. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  
terenului adiacent blocului S 200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă declararea de uz şi interes public local, a  terenului care aparţine 

domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 4151 mp., adiacent 
blocului S200, situat în str. Calea Bucureşti, nr.24, cu număr cadastral vechi 
19504 şi număr cadastral nou 218393, având valoarea de 13.283.200 lei şi  
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.247/2021. 

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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor 
din domeniul public şi privat al municipiului Craiova 

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

municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri situate în pieţele din municipiul Craiova 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenurile situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea Roşie, 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. 
 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al 
Pieţei Chiriac din municipiul Craiova 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Pieţei Chiriac 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, 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. 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.522/2021 referitoare la aprobarea tarifelor pentru 
utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi 
Târgul Municipal Craiova 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aşa cum spuneam şi în şedinţa de comisie, nu prea ni se pare normal să se plătească 

de 4-5 ori mai puţin în piaţa din Chiriac, decât în Piaţa Mare, de exemplu, pentru că, până 
la urmă, banii aceştia ajung la bugetul municipalităţii şi este normal să fie echitabil pentru 
toţi comercianţii, deci tariful ăla de 1 leu/mp/zi, mie mi se pare foarte, foarte mic, însă o 
să avem în vedere să fim atenţi, în şedinţa din noiembrie, anul acesta, pentru a-l modifica, 
motivaţia acestui tarif fiind dată de dl. director că, fiind la început, vrea să încurajeze 
producătorii să vină în acea piaţă şi aş dori să-i spun d-lui director să fie foarte atent ca în 
acea piaţă să fie producători adevăraţi, nu intermediari, aşa cum sunt în 90% din pieţele 
din Craiova. Vă mulţumesc! 
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Dl. Preşedinte: 
De asta şi tarifele sunt diferite. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Iar eu pot să vă spun că acest tarif  are la bază dorinţa noastră de a atrage în Piaţa 

Chiriac doar producători, şi preţul pe metrul pătrat de închiriere, se va reflecta clar în 
preţul produsului final. Dacă aceşti producători, până acum năpăstuiţi, vor accesa să vină 
să-şi vândă produsele naturale în Piaţa Chiriac şi le facilităm un tarif mic, şi preţurile vor 
fi mai mici pentru toţi craiovenii care vor merge să cumpere de acolo.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mi-am adus aminte. Dacă tot dăm drumul din nou la Piaţa Chiriac,  faţă de când 

aceasta funcţiona, în urmă cu 10-15 ani, în zona respectivă, după cum bine ştiţi, s-au mai 
construit vreo 5-10 blocuri, astfel încât vor fi mari probleme cu traficul. La ce soluţii v-
aţi gândit din punct de vedere al parcărilor, atât pentru comercianţi, cât şi pentru cei care 
vor veni la piaţă. 

Dl. Preşedinte: 
Suntem la stabilirea tarifelor. Vă rog frumos să votăm punctul 37. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este o întrebare legitimă. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Avem  ultimul punct pe ordinea de zi, de întrebări şi interpelări. Hai să ne referim 

la punctul de pe ordinea de zi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Păi are legătură cu însuşi faptul că nu ştim dacă este bine să facem iarăşi o piaţă în 

mijlocul oraşului, să blocăm tot traficul.  
Dl. Preşedinte: 
Nu are nicio legătură cu punctul 37. Am stabilit deja. Acum votăm tarifele din piaţa 

pe care am stabilit că o facem. 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.522/2021, prin completare cu un nou tarif pentru vânzarea din boxe, 
Piaţa Chiriac, pe bază de acord, în cuantum de 1,2 lei/mp/zi. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu  
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, 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, Voicinovschi Mădălin 
Romeo, Ungureanu Adriana) 

- 5 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd) 
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38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea dlui.Nisipaşu Victor şi dlui.Golfiţă Victor,  asupra 
terenului situat în municipiul Craiova, str.Severinului, nr.34 H 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnilor 

Nisipaşu Adrian şi Golfiţă Victor,  asupra terenului în suprafaţă de 1655  mp, care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, ce face parte din terenul în 
suprafață de 8011,66 mp, situat în municipiul Craiova, str.Severinului nr.34 H ( 
fost str. Nicolae Titulescu nr.168), identificat în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1, se constituie pe o perioadă 
de 10 ani. 

Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularilor dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Nisipaşu Adrian şi Golfiţă Victor au obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de 
la aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a 
terenului identificat la art.1, calculată conform raportului de evaluare. 

Art.5. Nerespectarea condiţiei prevăzută la art.4 din prezenta hotărâre, duce la 
neîncheierea contractului de superficie. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Nisipaşu Adrian şi Golfiţă 
Victor 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul 
care aparţine domeniului public al municipiului  Craiova, aferent 
Restaurantului Stejarul, situat în Parcul Tineretului 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului 

minim de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 1005 mp., care face parte din 
suprafaţa de 522.003 mp, identificat cu nr.cad.22573/2, înscris în Cartea Funciară 
nr.205725, aferent Restaurantului Stejarul, situat în Parcul Tineretului, în 
cuantum de 66.012 lei anual (65,68 lei/mp/an), echivalent a  13.357 euro (13,29 
euro/mp/an), respectiv în cuantum  de 5.501 lei lunar (5,4736 lei/mp/lună), 
echivalent 1.113 euro (1,1076 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. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. ELGA S.A. 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, Enescu Georgel, Ungureanu Adriana, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Săuleanu Lucian Bernd, 
Teodorescu Nicu Cosmin) 

-  1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Casa de 
Cultură a Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Eugeniu Carada, nr.10 

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

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către  Casa de 
Cultură a Studenţilor, a terenului aparţinând domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 2347 mp, situat în str.Eugeniu Carada, nr.10 , identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
protocolul de predare primire. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Casa de Cultură a 
Studenţilor vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

41. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.48423/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Omni Med Laborator S.R.L. 

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

Art.1.  Se aprobă modificarea Capitolului 1 „Părţile contractante”, pct.1.2. din contractul 
de concesiune nr.48423/11.06.2007 având ca obiect exploatarea spaţiului cu 
destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 20,92 mp, situat în municipiul 
Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), prin 
înlocuirea reprezentantului legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate 
juridică S.C. Omni Med Laborator S.R.L., din Popescu Mihaela, în Enăchescu 
Dragoş.  
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  Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.48423/11.06.2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Omni Med 
Laborator S.R.L., reprezentată legal prin Enăchescu Dragoş, pentru o perioadă de 
7 ani şi 6 luni, începând de la data 07.06.2022, până la data 06.12.2029. 

 
 
 
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 

modificare a contractului de concesiune nr. 48423/11.06.2007. 
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Omni Med Laborator 
S.R.L. 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 prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.48421/11.06.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova 
şi S.C. Mia Clinic S.R.L. 

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

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Mia Clinic S.R.L., 
reprezentată legal prin medic titular Godeanu Mihaela, având ca obiect 
exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 101,12 mp., 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.1 Decembrie 
1918, nr.14 (Micropoliclinica Brazda lui Novac), pentru o perioadă de 7 ani şi 6 
luni, începând de la data 07.06.2022, până la data 06.12.2029. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.48421/11.06.2007. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Mia Clinic S.R.L. 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 prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.179201/08.12.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi 
S.C. Platonida S.R.L. 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.179201/08.12.2014 
încheiat între Consiliul Local al Municipiul Craiova şi S.C. Platonida S.R.L., 
reprezentată legal prin Marinescu Verginel, având ca obiect închirierea spaţiului 
cu destinaţia de radiologie, în suprafaţă de 19,70 mp. şi spaţii comune, în suprafaţă 
de 7,21 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cadrul 
Policlinicii Stomatologice nr.4 din municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, 
b.dul Oltenia, nr.41, în vederea desfăşurării activităţii de radiologie, pentru o 
perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de la data 12.06.2022, până la data 
11.12.2024. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr. 179201/08.12.2014. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.691/2013. 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.204924/30.12.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş 
Liviu – Iulian 

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

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014 
încheiat între Municipiul Craiova şi CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian, reprezentat 
legal prin Dr. Balteş Liviu - Iulian, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet 
stomatologic, în suprafaţă totală de 17,19 mp., aparținând domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice nr.4 din 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă, b.dul Oltenia, nr.41, în vederea 
desfăşurării activităţii medicale, pentru o perioadă de 2 ani şi 6 luni, începând de 
la data 06.07.2022, până la data 05.01.2025. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de închiriere nr.204924/30.12.2014. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 şi nr.183/2014. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi CMI Dr. Balteş Liviu - Iulian 
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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45. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.205/01.04.2001 încheiat între Municipiul Craiova şi Petrovici Teodor şi 
Petrovici Ionica 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art 1.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.205/01.04.2001,  încheiat 

între Municipiul Craiova şi Petrovici Teodor şi Petrovici Ionica, având ca obiect 
terenul, în suprafaţă de 26 mp., aparținând domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în Aleea Teatrului, nr.6, între blocurile T3B şi T3C, prin cesiunea 
acestuia către A&C Medical Prime S.R.L. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.123/2000 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.87/2020. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Petrovici Teodor şi Petrovici 
Ionica, A&C Medical Prime S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.284/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. 
Iocada Com S.R.L. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.284/2007 încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Iocada Com S.R.L., având 
ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafată de 100,00 mp, situat la intersecţia b-dului. Oltenia cu b-dul Tineretului 
– zona Materna. 

  Art.2. Se aprobă renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul contractului de 
concesiune nr.284/2007, având ca preţ de pornire raportul de evaluare care va fi 
însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr. 284/2007. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2006. 
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  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Iocada Com S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între 

Municipiul Craiova şi S.C. AZALIS S.R.L., având ca obiect asigurarea dreptului 
de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 526 mp.,  situat în str.Calea Bucureşti, nr.49, aferent 
blocului 29A, în sensul diminuării suprafeței de teren aferentă superficiarului 
S.C. AZALIS S.R.L., de la 213,9 mp., la 154,9 mp. 

 Art.2.  Se aprobă cesiunea parțială a contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 pentru 
terenul în suprafață de 59 mp., în cote-părţi indivize corespunzătoare 
apartamentului nr.14 din blocul 29A, către S.C. Web Win Group Net S.R.L. şi 
apartamentului nr.17 din blocul 29A, către Eurogenetic S.R.L., conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr. 14P/18.07.2019. 

 Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2019, nr.271/2020 şi 
nr.145/2022. 

 Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. AZALIS S.R.L., S.C. 
Web Win Group Net S.R.L. şi Eurogenetic S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

48. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul 
situat în municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.45, bl.64A 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art 1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 

al renegocierii redevenţei, pentru terenul în suprafaţă de 43,85 mp., situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.45, bl.64A, care face obiectul contractului de 
concesiune nr.281/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și 
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S.C. Conrad Impex S.R.L., la suma de 203,06 lei/mp/an, echivalent a 41,06 
euro/mp/an, respectiv 16,92 lei/mp/lună, echivalent a 3,42 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, Direcţia Patrimoniu și S.C. Conrad Impex S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

49. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul 
situat în municipiul Craiova, bvd.Oltenia, zona staţiei R.A.T. – Orizont 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 

al renegocierii redevenţei, pentru terenul în suprafaţă de 200,58 mp., situat în 
municipiul Craiova, bvd.Oltenia, zona staţiei R.A.T. - Orizont, care face obiectul 
contractului de concesiune nr.280/2007, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și S.C. Verona Impex S.R.L., la suma de 203,06 lei/mp/an, 
echivalent a 41,06 euro/mp/an, respectiv 16,92 lei/mp/lună, echivalent a 3,42 
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, Direcţia Patrimoniu și S.C. Verona Impex S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

50. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local 
al municipiului Craiova nr.297/2008 cu privire la sediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 297/2008, care va avea următorul cuprins: 
           ,, (1) Sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană 

Craiova” este în municipiul Craiova, str. A. I. Cuza, nr.7. 
     (2) Pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare a imobilului situat în 

municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.7, sediul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” este în municipiul Craiova, str. 
Târgului nr. 26”. 
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Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
comodat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Craiova” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

voturi. 
 
 

51. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către 
municipiul Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, str. 
Vânători de Munte, nr.5 

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

Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 2046 mp., situat în municipiul Craiova, str.Vânători de 
Munte, nr.5, parte a terenului înscris în Cartea Funciară nr.226180, identificat 
conform planului de amplasament și delimitare și a planului de încadrare în zonă, 
prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prețul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere și să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj și în fața notarului public, în vederea îndeplinirii condițiilor de 
publicitate imobilară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
municipiul Craiova. 

Art.5. 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 unanimitate de 

voturi. 
 
 

52. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către 
municipiul Craiova, a imobilului - teren, situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 27, Parcela 25 

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

Art.1.Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 2825 mp., situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 
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25, parte a terenului înscris în Cartea Funciară nr.219549, identificat conform 
planului de amplasament și delimitare și a planului de încadrare în zonă, prevăzute 
în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prețul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere și să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj și în fața notarului public, în vederea îndeplinirii condițiilor de 
publicitate imobilară prevăzute de lege. 

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către 
municipiul Craiova. 

Art.5. 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 unanimitate de 

voturi. 
 
 

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului nr.87/2016 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în 
municipiul Craiova. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici nu înţeleg de ce trebuie să oferim gratis. Dacă vă aduceţi aminte, am oferit şi 

către ADR locuri de parcare gratis. Adică, în loc să ne gândim cum să aducem mai mulţi 
bani la bugetul local, văd că noi oferim către toate instituţiile gratis. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Potrivit prevederilor legale, avem obligaţia de a atribuio în folosinţă gratuită. Pe 

acest temei al legii, pe 104, este obligatorie atribuirea în folosinţă gratuită.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Aşa cum dăm şi sedii de poliţie, suntem obligaţi de lege. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.87/2016, prin completare cu litera d), care va avea următorul conţinut: 

            “d) teren în suprafaţă de 25 mp., situat în municipiul Craiova, str. Lămâitei, nr.4, 
în incinta Şcolii Generale “Sfântul Gheorghe” Craiova, pe durata de folosinţă 
rămasă din perioada transmiterii dreptului  de folosinţă  gratuită,  identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze procesul 
verbal de predare-primire a terenului prevăzut la art.1. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul 
de investiţii „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea Bucureşti” 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Este un proiect care se pune în discuţie de cel puţin 10-15 ani. Nu s-a pus niciodată 

în practică. Tot timpul, din doi în doi ani se actualizează devizul, se măreşte preţul 
investiţiei, dar să înţelegem şi noi când va fi pus în practică acest proiect, pentru că chiar 
durează de foarte mult timp şi ar fi foarte util pentru oraş. Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Pot să spun, datorită vârstei pe care o am, că a fost un proiect şi în gândul d-lui 

primar Bulucea şi al tuturor. Iată că se pune în practică. Niciodată nu s-a ajuns la această 
etapă. Noi aşteptăm de un an şi jumătate avizul de la Agenţia de Mediu. Iată că a ieşit. 
Dacă trecea avizul de la Agenţia de Mediu, acum era realizat. Prin votul de azi, aprobăm 
preţul final care a crescut de un an şi jumătate, ştim cu toţii de ce, şi scoatem deja execuţia 
la licitaţie.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Aveţi o previzionare de când va începe lucrarea? 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Depinde de licitaţie, depinde de contestaţii, depinde de tot. Dacă nu sunt contestaţii, 

licitaţia cred că se câştigă în şase luni. Dacă sunt contestaţii şi ajungem în instanţă, poţi 
să ajungi şi la doi ani să începi proiectul. Nu putem şti niciodată când începe o licitaţie şi 
când se termină. Cum se termină licitaţia, se face contractul şi se pornesc lucrările.  

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

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii 
„Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea Bucureşti”, astfel: 

                Valoarea  totală (inclusiv TVA)               16.206.072,65 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  9.172.478,01 lei 
  Durata de execuție a investiției                8 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.250/2019. 
Art.3. 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. 
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55. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 
Cocorului” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Cocorului”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                1.209.858,90 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  1.085.380,22 lei 
  Durata de execuție a investiției                4 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.432/2015. 
Art.3. 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. 
 
 

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

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modenizare strada Ecaterina Teodoroiu”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     2.514.705,92 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       2.334.289,63 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                                       6 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 5 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modenizare 
strada Dimitrie Bolintineanu” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modenizare strada Dimitrie Bolintineanu”, varianta 1, 
astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     1.223.355,92 lei 
            din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA       1.092.800,23 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                                       4 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 3 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare canal colector-staţie epurare Municipiul 
Craiova” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Reabilitare canal colector-staţie epurare municipiul 
Craiova”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                     30.492.011,56 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA          23.828.377,24 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                                       10 luni,  
             prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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59. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia 

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

Art.1. Se aprobă actualizarea strategiei de tarifare pentru perioada 2019-2024, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.  Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu operatorul regional S.C. Compania 
de Apă Oltenia S.A., conform Actului Adițional nr.10, prevăzut în anexa nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Lia-
Olguţa Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova, să voteze, în Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, 
ordinea de zi cu privire la punctele prevăzute la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre. 

    Art.4. Pe dat prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/2019. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2021referitoare la aprobarea Regulamentului 
referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului 
Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În principiu, este foarte bine că luăm măsuri în sensul acesta, pentru că nu este 

normal ca într-un oraş să se crească vaci, porci, câini, ş.a.m.d. Susţinem acest demers, 
însă, din păcate, pentru administraţia PSD, care a fost la conducerea acestui 
municipiu de 30 de ani, unele zone, mai ales cele din zona D din municipiul 
Craiova, ele sunt numai cu numele înintravilan, faptic sunt undeva în Evul 
Mediu sau mai rău. Adică, vă rog să vă duceţi să vedeţi cum este la Făcăi, 
anumite zone din Catargiu, unde primarii dinainte au luat şinele de tramvai 
vechi şi le-au pus pe post de asfalt pe străzile oamenilor. Oamenii respectivi 
nu au apă, nu au canalizare, nu au nimic. Mie, mi se pare că pentru anumite 
zone din Craiova, punem căruţa înaintea boilor, pentru că ei sunt numai cu 
numele în Municipiul Craiova. De facto, ei trăiesc undeva în mediul absolut 
rural. De aceea, propunerea pe care o facem noi, grupul USR, este să facem un 
amendament şi să aplicăm acest regulament pentru zonele A, B şi C, iar pentru 
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zona D, să vedem cum funcţionează, o să discutăm peste şase sau 12 luni 
aplicarea acestui regulament în zona D. Pentru că v-am spus, oamenii respectivi 
sunt numai pe hârtie în Craiova, de fapt, ei nu au condiţii, Primăria nu le-a pus 
la dispoziţie şi nu a investit niciun leu în ultimii 50 de ani în comunitatea lor. 
Mulţumesc!  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu vreau să vă rog, atâta timp cât în acest proiect s-a pus că au voie să crească găini 

de competiţie, sau nu ştiu cum, mie mi se pare normal să dăm în zona D. Bineînţeles pe 
acelaşi principiu sunt şi eu, că oamenii cresc de mult şi nici nu ştiu măcar că li se va 
interzice. Eu cred că va ieşi un întreg scandal şi nu cred că putem  să spunem într-un loc 
unde nu este asfaltat şi nu au nici canalizare, că le interzicem să crească găini şi îi lăsăm 
să crească doar găini care pot să fie de expoziţie. Cred că sunt nişte oameni nevinovaţi 
acolo, care plătesc un  impozit pentru Craiova şi sunt de acord că mirosul porcilor, vacilor, 
cailor, este deranjant, dar găinile fac acelaşi lucru şi cele de expoziţie, şi cele, dacă le 
cresc pentru a avea un ou proaspăt, cum s-a întâmplat că mulţi au nişte idei preconcepute 
că sunt bio dacă le cresc în gospodăria lor. Eu zic că, în primul rând, să ne ocupăm de 
asfaltarea străzilor, cum aţi zis, din Catargiu, din Barieră, nu trebuie să le enumăr eu toate, 
că avem şi în centru atâtea străzi care sunt neasfaltate. Mulţumesc frumos! Şi eu sunt de 
acord să băgăm un amendament pentru zona D, întrucât oamenii chiar nu ştiu ce li se va 
întâmpla. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Şi eu sunt de aceeaşi părere că trebuie introdus un amendament pentru 

zona D, mai ales şi pentru faptul că Craiova îşi propune să se extindă. Şi-a luat 
deja anumite terenuri cu oameni din satele  învecinate: Şimnic, şi alte localităţi, 
chiar şi de la Podari, iar aceşti oameni vin de la sat, unde îşi creşteau animalele 
în curte. Acum, dacă vin şi vor aparţine de Craiova, le vom interzice şi lor să 
facă lucrul acesta. Ar trebui o perioadă de tranziţie şi pentru aceşti oameni. 
Deci, cred că este foarte util acest amendament. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Am fost printre cei care încă de anul trecut, am solicitat extinderea acestui 

regulament de interzicere a creşterii animalelor şi către zonele C şi D. La mine, anul trecut 
au venit, vă spun doar două cazuri: pe strada Gârleşti se creşteau  capre, se cresc 
încontinuare, voiam să vă zic, pentru că până în ziua de azi nu s-a găsit nicio soluţie. Iar  
pe strada Toamnei, îmi povestea cineva  disperat, venea din tură, voia să se culce şi la 
patru dimineaţa îi cânta cocoşul la geam. Nu s-a putut face nimic. Eu înţeleg, va crea un 
disconfort pentru unii oameni. Nu zic, este o măsură nepopulară, dar pentru fiecare om 
care va avea acest disconfort, că nu va mai fi lăsat să crească  animale, sunt 10-20 din 
zona respectivă care vor aprecia şi se vor bucura, în sfârşit,  că vor avea linişte, nu vor 
mai avea mirosuri, ş.a.m.d.  Eu aş întreba şi altceva. Consilierii care au introdus 
amendamentul pentru zona D, pot să-mi povestească şi mie, aşa, pe scurt, unde este exact 
zona D?Pentru că zona de extravilan despre care mi-aţi povestit este zona C. Uitaţi-vă pe 
hartă să vedeţi că sunt zone în zona C, care sunt mult mai puţin populate decât zona D. 
Nu văd care este logica să băgăm acest amendament. Zona C va fi cuprinsă, dar scoţând 
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zona D, nu văd ce efect aduce, pentru că eu văd zona D mai populată decât zona C pe 
hartă.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
La comisia juridică au sosit numeroase sesizări ale cetăţenilor care locuiesc în 

aceste zone şi care ne-au cerut să extindem regulamentul şi pentru aceste zone. Nu cred 
că am putea exclude D şi să acceptăm C sau invers. Pe de altă parte, cred că am face o 
discriminare între cetăţenii acestui oraş şi eu am propus mai demult acest proiect. Eu cred 
că este bine venit. Noi dorim să avem un oraş curat, european şi acceptăm  aceste excepţii. 
Pe de altă parte, este o problemă pusă corect, mi se pare, de unii colegi, în sensul că poate 
ar trebui să avem o perioadă de tranziţie, în sensul de şase luni, după care să intre în 
vigoare această hotărâre a noastră pentru ca cetăţenii care  cresc aceste animale, să ştie că 
peste şase luni această hotărâre intră în vigoare şi există această intredicţie de creştere. Să 
nu-i prejudiciem, în sensul că de pe o săptămână, pe alta. Poate au animale mai multe, să 
vadă cum reuşesc  să scape de aceste animale. 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Vă rog frumos să vă gândiţi ce facem cu oamenii care vor veni din localităţile 

învecinate. Pentru că asta şi-a propus executivul şi este un lucru foarte bun, vom prelua 
de la satele învecinate oraşului, anumite zone. Deja am preluat la Şimnic. Oamenii aceştia 
de azi pe mâine vor trebui să renunţe să crească animale. Vor mai dori aceştia să vină şi 
să facă parte din Craiova? 

Dna Viceprimar Filip Aurelia: 
Sunt surprinsă. În grupul USR, toate proiectele şi discuţiile de până acum, au fost 

despre digitalizarea oraşului, despre trecerea la un oraş european, să scăpăm de epoca de 
piatră în care trăiau unele cartiere şi s-a început şi o să vă spun pentru cei care nu sunteţi 
de acord. Deci sunt două extreme. O dată, dorim digitalizare, băncuţe wi-fi, dar nu numai 
prin centru, peste tot, şi vrem, pentru că dă bine la public, să creştem capre, vaci, oi şi 
porci în Municipiul Craiova. Municipiul Craiova este al cincilea municipiu din România, 
este centru universitar, este un oraş care se doreşte turistic, care se doreşte turistic pe linie 
sportivă şi vreau să vă spun că, în vechea mea funcţie de director la RAADPFL, nu de 
puţine ori, noaptea, am  adunat cai de pe străzi, capre, oaie din centrul Craiovei şi multe 
alte animale crescute în zona D,  exploatate în zona D, vorbesc de cabaline, în special,  
iar iarna le dădeau drumul pe stradă, că nu mai aveau ce să le dea să mănânce.  

Intenţionăm prin noul regulament de urbanism, să nu mai permitem construcţia de 
unităţi locative colective în Craiova. Să salvăm ce se mai poate salva şi să mergem cu 
investitorii în acest domeniu, spre extremitatea oraşului, dar în zonele luate prin noua 
graniţă a Craiovei, pe municipiul Craiova. Acestor oameni le-a crescut valoarea 
terenurilor, cum nu se poate spune, peste noapte, intrând în Craiova, şi, dacă ducem acolo 
şi utilităţi, pentru că există proiecte şi asfaltări, şi toate celelalte, nu cred că îi ducem lângă 
porci şi capre. De mult timp, mulţi cetăţeni care nu au avut şi nu şi-au permis un teren în 
mijlocul Craiovei şi în zonele A şi B, unde terenurile sunt extrem de scumpe, şi-au permis 
şi şi-au făcut o casă, cu credit, cu toate celelalte, în Zona C şi D. 

Pe telefonul cetăţeanului, vă pun la dispoziţie, sunt foarte multe sesizări. Când un 
om investeşte, poate printr-un credit de 30 de ani, să-şi facă o casă, pentru confort, pentru 
a sta în curte, pentru a-şi linişti capul, vecinul creşte porci, capre, găini, care îl trezesc la 
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2-3 noaptea sau miroase de nu pot să stea în propriile curţi. Cine doreşte să crească 
animale, acest lucru se poate face  la ţară, nu în Craiova, care se doreşte un oraş european. 
Nu ştiu dacă am răspuns tuturor colegilor. Ieri,  un coleg spunea să permitem măcar 2-3 
găini. Păi noi stăm să numărăm găini prin curţi?  Nu vom aplica imediat amenzi, ca orice 
regulament, o să avem grijă să notificăm toţi locatarii  din aceste zone că s-a votat, au un 
termen să scape de aceste animale, să le ducă la ţară, să se mute la ţară, dacă vor să 
continue, dar nu în Craiova.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Voiam să-i răspund d-nei viceprimar. Eu ştiu că dumneaei şi executivului, nu le 

convine faptul că, de fapt, la acele zone, sunt numai scriptic în oraş. Repet, oricine este 
din Craiova, ştie că periferia acestui municipiu este mai rău decât la ţară. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Când aţi fost ultima dată în aceste zone? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Acum două zile. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Vă invit eu azi, cu mine. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mergeţi cu mine în Catargiu, mergeţi cu mine în Popoveni, în Făcăi. Haideţi să 

facem o diferenţă şi o diferenţiere între ce este scriptic în municipiul Craiova şi ce e de 
facto. Acei oameni sunt oameni care nu trăiesc în municipiul Craiova, pentru că nu au 
condiţii. Dvs. nu le-aţi pus la dispoziţie nici canalizare, nici apă, nici asfalt, nici absolut 
nimic. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Toată Craiova se va canaliza la sfârşitul anului 2023. Proiectul este în execuţie, se 

lucrează pe toate străzile şi noi ne ţinem cu asfaltarea de ei.  
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Nu vă supăraţi, ce dorim: urbanizare sau ruralizare? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Haideţi să începem să asfaltăm, să băgăm apă. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Am început să asfaltăm şi asfaltăm intens în toate zonele limitrofe ale Craiovei. Vă 

invit cu mine azi, pe teren. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu propun atunci să găsim o cale de mijloc, să facem un amendament, măcar să 

amânăm intrarea în vigoare a acestui regulament, până la finele anului 2022.  
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Formulaţi un amendament şi îl supunem la vot. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Păi asta vă spun, intrarea în vigoare, să avem timp să înştiinţăm şi să notificăm toţi 

cetăţenii din aceste zone, să intre în vigoare acest regulament şi aceste contravenţii de la 
1 ianuarie 2023. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
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Vor intra într-un termen mult mai scurt, conform legislaţiei în vigoare. Noi vom 
avea grijă, prin Poliţia Locală, să notificăm aceste zone.  

 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Deci aveţi două amendamente: doar zonele A,B,C, sau reveniţi şi îl aveţi şi pe al 

doilea, intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2023. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Rămâne decât intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2023 pentru a avea timp să informăm 

toţi cetăţenii. 
D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Adică cei care stau pe Gîrleşti acum, unde s-au făcut şi blocuri, vor trece şi vara 

aceasta cu caprele la geam şi cu calul. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Deci amendamentul se referă la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2023.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Decât pentru zona D. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Păi dacă este pentru zona D, înseamnă că aveţi două amendamente: unul în care 

vreţi ca interdicţiile să aibă în vedere A,B,C, iar al doilea intrarea integrală în vigoare a 
regulamentului începând cu 1 ianuarie 2023. Şi le supunem separat. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Dar de ce nu se fac amendamentele acestea după ce primiţi ordinea de zi, să fie 

scrise, să le studiem toţi. Ne vin idei în timpul şedinţei consiliului local. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu v-am mai spus şi în timpul şedinţei de comisie. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Dar nu a fost reţinut de comisie ca amendament. Aţi spus că vă pregătiţi pentru 

şedinţa de consiliu. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este un singur amendament privitor la zona D să intre în vigoare de la 1 ianuarie 

2023. 
Dl. Preşedinte: 
Supunem la vot amendamentul d-lui Drăgoescu. Cine este pentru? 

- 8 voturi pentru (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu Cezar, Ungureanu Adriana, Stoian Daniel, 
Diaconu Răzvan) 

- 16 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Nicolicea 
Romulus, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo). 
 Amendamentul a fost respins. 
Supun la vot proiectul, în forma propusă de executiv.  

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 
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sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.107/2021, după cum urmează: 
I. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul conținut: 

  „Art. 24. (1). Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor, cu excepţia  animalelor 
de companie, a păsărilor de expoziție și a porumbeilor implicați în activități 
columbofile, în municipiul Craiova. 

 (2). Este interzisă lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova. Animalele găsite libere şi nerevendicate vor fi transportate 
şi adăpostite prin grija Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova (administrator al domeniului proprietate a municipiului 
Craiova) și vor putea fi ridicate de către proprietarii acestora, în termen de 5 zile 
de la preluare, numai după plata amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere 
aferente.” 
II. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul conținut: 
„Art. 25. Constituie contravenţie, săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, de 
către persoane fizice și juridice, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 
a). creşterea animalelor şi pasărilor în municipiul Craiova; 
b). amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor pe domeniul 
public/privat al municipiului Craiova, precum și în incinta proprietăților, fără 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
c). depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în apropierea 
locuinţelor individuale, pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova; 
d). lăsarea liberă a animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului 
Craiova;  
e). amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi 
sau grădini, fără respectarea legislaţiei în vigoare; 
f). neexecutarea operațiunilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau 
ori de câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea unor 
astfel activități.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Poliția Locală a 
Municipiului Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 21 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, 
Enescu Georgel, Stoian Daniel, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

- 1 vot împotrivă (Ungureanu Adriana) 
- 2 abţineri (Teodorescu Nicu Cosmin, Drăgoescu Cezar) 
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61. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al 

municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să aprobe încheierea contractului 
„Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management 
al Deșeurilor în Județul Dolj”, precum şi tarifele aferente 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă tarifele aferente contractului „Delegarea prin concesionare a operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, astfel cum au 
rezultat din licitația  publică, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, să aprobe încheierea contractului „Delegarea prin concesionare a 
operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj”, prevăzut în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi tarifele 
aferente. 

Art.3.  Se aprobă mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, domnul Dorin Cosmin Vasile și Directorului 
Executiv al Asociației, doamna Adela Plăcintescu, ca în numele și pe seama 
Municipiului Craiova să semneze contractul prevăzut la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 8 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Voicinovschi Mădălin Romeo,  Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana) 

 
 

62. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile date în 
gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 

operatorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.53/2022 referitoare la stabilirea, 
respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.469/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini şi a 
tarifelor privind desfăşurarea activităţii de întreţinerea şi repararea străzilor cu 
îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în 
municipiul Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice 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:  
- 16 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, Stoian Daniel ) 

- 8 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Săuleanu Lucian Bernd, Voicinovschi Mădălin Romeo,  Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana) 

 
 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor 
la reglementarea urbanistică în vederea schimbării zonei funcţionale, din 
zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes general, în 
zonă mixtă de locuinţe colective şi servicii, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. Toamnei, nr. 16B 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Aşa cum am spus şi în comisie, proiectul în sine nu este neapărat ceva negativ. 

Dezvoltarea zonei nu este un lucru negativ. Este foarte bine că se doreşte transformarea 
unei zone practic industriale , într-o zonă mixtă, comercială, sau şi de locuinţe. Problema 
este că vorbim, totuşi, despre o zonă de case. Este o zonă de case, cu un etaj, maxim 2, în 
zonă. Şi dezvoltatorul, în acest caz, solicită un PUZ pentru un bloc de 5 etaje. Acum, nu 
cred că era nicio problemă dacă se schimba destinaţia terenului într-una de locuinţe şi se 
păstra o limită superioară etajelor, rezonabilă, de 3, hai, poate 4, retras, dar noi aici, 
vorbim despre un bloc de 5 etaje înconjurat de case. Şi, în situaţia de fapt, nu cred că este 
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oportun să permitem construcţia unui bloc de 5 etaje într-un cartier de case. Oricât de 
bună ar fi ideea dezvoltării zonei, este excesiv să se construiască un bloc de 5 etaje. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pe lângă cele deja menţionate de colegul meu, Edi Cîrceag, nu am văzut niciun fel 

de preocupare activă a executivului pentru a rezolva situaţiile ce vor apărea şi în acest 
caz, dar, mai ales, în cazul de la Viitorul, unde s-au făcut 17 blocuri P+10 şi vor veni 20 
de mii de maşini în următorul an de zile. Aceeaşi situaţie se va întâmpla şi aici. După cum 
bine ştiţi, intersecţia între Bariera Vâlcii cu Toamnei este blocată,  blocajul va fi şi mai 
mare, pentru că, dacă aprobăm un P+5 şi aici vor sta zeci de familii care vor avea sute de 
maşini. Eu, aici, v-am spus, pe lângă treaba asta cu casele, care este normal că n-au ce să 
caute P+5 într-o zonă de case, nu avem nici infrastructura rutieră pregătită pentru 
locuitorii şi maşinile celor care vor fi acolo. Exact ca la Viitorul. Şi acolo va fi o problemă 
şi mai mare decât în Barieră. Vă mulţumesc! 

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

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea urbanistică în vederea 
schimbării zonei funcţionale, din zonă cu funcţiuni complexe de interes public şi 
servicii de interes general, în zonă mixtă de locuinţe colective şi servicii, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Toamnei, nr. 16B, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu  
- 17 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, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana ) 

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

-  2 abţineri (Voicinovschi Mădălin Romeo, Enescu Georgel) 
 
 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei săli de fotbal parter, situată în municipiul 
Craiova Aleea 4 Simnic, nr.14 

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

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei săli de fotbal 
parter, situată în municipiul Craiova Aleea 4 Simnic, nr.14, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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          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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - 
Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, 
fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă  proiectul „Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 

Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, 
ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare 
incendii în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, amplasat în 
Municipiul Craiova, str. Sararilor, nr. 28, în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 
Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 
Obiectivul Specific 9.1 - Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, Cod apel POIM/935/9/1. 

  Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
10.538.211,60 lei, din care cheltuieli eligibile în sumă de 10.294.261,60 lei și 
cheltuieli neeligibile în sumă de 243.950 lei.  

               (2) Cheltuielile neeligibile sunt formate din suma de 148.750 lei, pentru achiziția 
serviciilor de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor 
de intervenții, suportată de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia din fonduri 
de la Casa de Asigurari de Sănătate Dolj și 95.200 lei, contravaloare sistem de 
apelare soră medicală (Nurse Call), care va fi suportată de la bugetul local. 

 Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cât și orice altă cheltuială ce poate 
apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea  
proiectului prevăzut la art.1,  se vor asigura din bugetul de venituri și cheltuieli al 
Municipiul Craiova.   

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei  hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 

- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
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Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin 
Romeo, Ungureanu Adriana, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian Bernd) 

-  1 abţinere (Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 

66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.163/2022 referitoare la aprobarea Documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Creșterea siguranței pacienților în cadrul 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea 
instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și 
alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul 
depășirii concentrației maxime de oxigen” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.163/2022 privind Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de  

           Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide 
medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de 
detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise 
de oxigen”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.163/2022 privind principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
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 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. 
 
 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Cresterea sigurantei 
pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - 
reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de 
detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 
semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de 
oxigen” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă  proiectul „Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic 
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de Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de 
fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme 
de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
admise de oxigen”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operational lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii 
populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 
- Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel 
POIM/935/9/1 Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicești publice care 
utilizeaza fluide medicale. 

  Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
5.377.610,00 lei, inclusiv TVA, din care valoare eligibilă în suma de 5.234.810,00 
lei, inclusiv TVA, şi valoare neeligibilă, în suma de 142.800,00 lei, inclusiv TVA. 

  Art.3. Se aprobă asigurarea de către unitatea administrativ-teritorială Municipiul Craiova, 
a tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului prevăzut la art.1, 
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor si/sau cheltuielilor 
neeligibile ce pot fi identificate în implementarea proiectului. 

  Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze toate actele necesare, 
precum şi contractul de finanţare. 

  Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
68. Întrebări și interpelări 

          Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
          Aş vrea să profit de această ocazie să discutăm un pic de ce va face executivul, că 
de doi ani de zile nu face nimic, pentru fluidizarea traficului din municipiul Craiova. I-
am atras atenţia şi am vorbit cu d-na primar la o sesiune de întrebări şi interpelări, cu acel 
triunghi unde parchează toate autobuzele care vin de la Podari, pe str. Unirii, vizavi de 
Policlinica Buna Vestire, acum un an de zile. Nu s-a întâmplat nimic, nici până în ziua de 
azi acolo, este un haos. Ce vreţi să faceţi acolo, adică o să mai continuăm? 
        Ce vreţi să faceţi şi ce soluţii aveţi pentru situaţia de la Viitorul? Acolo este o bombă 
cu ceas care este o chestie de timp până când se vor muta oamenii aceia, pentru că absolut 
toată zona aceea să fie înfundată: Rovine, Calea Bucureşti, ş.a.m.d. Plus Frigoriferul că 
şi pe acolo se mai construieşte. 
       Dl. Consilier Local Stoian: 
       Voiam să vă rog, în special pe d-na viceprimar, din bugetul RAADPFL de 40 de 
milioane, dacă se pot aloca mai mulţi bani către cele patru cimitire.  În momentul de faţă, 
după cifrele care ne-au fost date, se alocă doar  748.462 lei. Mi se par foarte puţini bani 
pentru patru cimitire. Vă spun sincer că am o grămadă de persoane care au venit cu 
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solicitări. Nu există pază, nu sunt îngirjite bine, deci vă rog frumos, dacă se poate, să 
alocăm mai mulţi bani pentru întreţinerea celor patru cimitire.  
      Exact cum a zis şi colega mea, Adriana Ungureanu, ca cetăţeni de onoare de ce nu 
propunem şi profesori care scot olimpici, de exemplu, din oraşul nostru, care muncesc cu 
aceşti olimpici. Haideţi să ne gândim că fiecare cunoaşte şi poate propunem să-i facem 
pe ei cetăţeni de onoare.  
     A treia problemă, ca o glumă. Nu sunt de acord cu dl. Dindirică, să-l punem preşedinte 
că începu de acum să ne taie microfoanele. Mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Urmare a corespondenţei transmise la comisia II urbanism de dl. Velişcu Mihail, vă 
rog să se consemneze această interpelare. Urmează, oricum, să se răspundă de către 
executiv şi s-a stabilit în comisia II urbanism acest aspect, însă dânsul solicita expres să 
fie şi notată ca interpelare. Deci dl. Velişcu Mihail, str. Antiaeriană – lucrări modernizare 
la intersecţia str. Antiaeriană cu str. Artileriei. Nemulţumiri din partea dânsului. 
Corespondenţa este ceva mai mare. Se cunoaşte acest aspect. Important este să se 
consemneze şi această interpelare publică. Mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Borţoi: 
     În cadrul proiectului de anvelopare a blocurilor din Craiova, când se va realiza pe 
fonduri europene, avem întrebări legat de ce lucrări se mai pot realiza în plus de această 
anvelopare propriu zisă. Adică reparaţia liftului, zugrăvit, schimbat termopane pe casa 
scării sau alte lucrări. 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Eu voiam să vă rog frumos pentru cişmeaua de la Rotonda care, în urma unui accident, 
a fost distrusă şi nu s-a pus la loc. La Rotonda, este o cişmea acolo. Vizavi de 
Stomatologie. Era o cişmea, şi oamenii vara mai beau de acolo. Vă rugăm frumos să o 
puneţi la loc.  
     Al doilea lucru – vreau să vă rog cu încălzirea sălii de sport  de la Şcoala nr. 32 unde 
s-au plâns toţi părinţii că s-au îmbolnăvit copiii pentru că iarna nu se poate face sport 
acolo din cauza frigului. 
     Vreau să vă rog la sala de sport de la Liceul CFR, acelaşi lucru, cad din tavan bucăţi 
din acoperiş şi nu se pot desfăşura orele de sport, plus cei care vor să se antreneze acolo. 
     Să nu uitaţi de str. Dimitrie Bolintineanu, din centru, că străzile din Brestei, de la 
cimitir încolo, Fermierului şi toate care sunt pe acolo, sunt dezastru. 
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Tocmai aţi votat indicatorii. Ea a fost prinsă pe investiţii şi azi s-au votat indicatorii, 
în urma SF-ului.  
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Da, dar de 30 de ani aşteaptă oamenii ăia.  
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Noi am prins-o de cum am venit. Este prinsă pe Anghel Saligny. Imediat cum se dă 
drumul la Anghel Saligny, noi intrăm. 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Este ca in junglă acolo. Mai rău decât pe străzile de lângă Ford, de acolo.  
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
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     Azi aţi votat indicatorii pentru această stradă.  
     Dl. Consilier Local Spânu: 
     Pe 2 iunie avem şedinţă la Teatru? 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Veţi fi invitaţi după ce convocăm şedinţa festivă, aşa cum s-a procedat de fiecare dată. 
Permiteţi d-nei viceprimar să răspundă. 
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Avem o şedinţă solemnă. Urma să vă anunţăm. 
     După cum ştiţi, în toate comunele limitrofe, se execută cu privaţi, transportul 
populaţiei către Craiova. Am moştenit acest lucru, ei totdeauna vin şi parchează la Poiana. 
Deja am chemat toţi primarii din aceste comune, care, de fapt, vor fi şi în ADI Transport 
şi, în funcţie de discuţiile cu dumnealor, cei care vin din zona Brestei, vor avea o staţie în 
zona respectivă, cei care vin de la Podari, vor avea o altă staţie. Deja suntem în stadiu 
avansat. Dl. Mischianu se ocupă de acest lucru şi vom regla toate acestea. Dl. Mischianu, 
ne puteţi spune un termen de finalizare? 
     Dl. Director Mischianu: 
     Sperăm că luna viitoare îl veţi avea pe ordinea de zi.  
    D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Aveţi dreptate, în zona Frigorifer este foarte aglomerat. Nu am putut, până am 
schimbat regulamentul de parcări în Craiova, să micşorăm numărul de locuinţe pe care le 
poate face un dezvoltator. Acum, tot ce se aprobă, se aprobă în baza acestui regulament 
şi locuinţele dezvoltate pe o suprafaţă de teren vor fi mult mai puţine decât până acum. 
S-au căutat soluţii şi nu s-a aprobat sub nicio formă dezvoltarea acelor blocuri despre care 
vorbiţi, decât când au venit cu trei soluţii de ieşire din acel complex. A fost amânat vreo 
şase luni la comisia de sistematizare până au venit cu a treia soluţie şi, dacă nu mă înşel, 
este vorba de achiziţia de către dezvoltator a unui teren privat ca să poată să facă a treia 
ieşire.  
     Pentru cimitire, dl. Stoian, m-am lovit tot timpul de acest lucru. Să ştiţi şi dvs. că, din 
punct de vedere al atribuţiilor Primăriei şi RAADPFL, cimitirele sunt foarte îngrijite, 
deoarece RAADPFL nu are de întreţinut, ci primeşte aceşti bani doar pentru a curăţa aleile 
care mărginesc toate aceste parcele din cimitire. Nu se poate intra pe porţiunea de 
concesionare a terenului, că niciun teren concesionat nu are voie să-l cureţe RAADPFL, 
să-l plătim din banii primăriei. Am să revin şi sunt în analiză să intrăm în vigoare cu o 
hotărâre de consiliu local prin care în 2007 s-au scutit de la taxa de întreţinere a locului 
de veci un număr foarte mare de cetăţeni. În atributul cetăţeanului care are concesiune, 
intră, neplătind o taxă, să-şi cureţe locul de veci. Dar nu se face acest lucru. 
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Cum putem asigura paza? 
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
    Cea mai mare problemă este că paza este oferită de RAADPFL la hectarele care sunt 
în proiectul nostru şi în studiul de fezabilitate sunt prinse camere video rotative pentru 
toate cimitirele. Am insisitat la ora aceea să fie prinse, însă nu s-a deschis un ghid pe 
fonduri europene, pentru că după studiul de fezabilitate sunt nişte costuri enorme. 
Aşteptăm să apară ghidul, să intrăm cu aceste camere pentru că cimitirele, dacă nu ştiţi, 
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sunt domeniu public. Nici măcar nu poţi interzice cuiva să intre în cimitir, chiar dacă ai 
pază. În domeniul public al municipiului Craiova oricine poate intra. Că există şi 
colaborare cu Poliţia Locală şi cu paza RAADPFL prin care tot ce este văzut, li se 
interzice să distrugă, dar, repet, atâta timp cât cimitirele sunt domeniu public, nu poţi să 
interzici cuiva să intre. Ca pe stadion, nu este interzis prin lege. 
     Dl. Săuleanu, vă mulţumesc, dar am luat-o ca interpelare. Vă spun că dacă ar fi şi aşa 
se întâmplă, pe Legea 544, avem două persoane care sesizeazămunicipiul  Craiova pentru 
care cred că ar trebui 5 angajaţi ai  primăriei, doar să le răspundă în fiecare zi acestor doi 
cetăţeni ai Craiovei, dar d-lui Velişcu i-am trimis în timp util că-i răspundem în 30 de 
zile, pentru că ceea ce cere, trebuie să accesăm arhiva de fiecare dată.  
     Dl. Borţoi, proiectele de anvelopare. Cunosc proiectul foarte bine, l-am şi promovat. 
După cum ştiţi, am vrut să furăm startul datorită experienţei d-nei primar pe ghidurile 
anterioare. Noi am făcut şedinţe la începutul mandatului cu fiecare preşedinte de asociaţii 
de proprietari care a dorit să vină şi de aceea cunosc. Cei care au semnat şi au intrat în 
acest prim proiect, că urmează şi altele de anvelopare a blocurilor, lucrările sunt în funcţie 
de expertiză. Deci noi acum avem pe teren şi mâine se depun toate expertizele la calupul 
de blocuri care pot să intre pe PNRR, şi în urma expertizării firmei care a câştigat licitaţia, 
noi ştim ce lucrări. Dar sunt eligibile lucrări de schimbare de ţevi, tot subsolul se schimbă, 
se schimbă termopanele la cei care nu îndeplinesc condiţiile impuse de proiect, de 
etanşeitate. Nu la toată lumea, dacă le-au schimbat şi sunt de ultimă generaţie, nu se 
schimbă, se închid balcoanele, se văruieşte casa scării, se pun uşi de intrare în bloc şi dacă 
au două, se schimbă tocăria pe casa scării. Acestea sunt lucrările majore care sunt 
eligibile. 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     O să vă rog să aveţi înţelegere. Pe 30 vom avea o şedinţă de îndată, tocmai pentru 
proiectele legate de eficientizarea blocurilor din Craiova. O să fiţi convocaţi, probabil de 
două ori săptămâna viitoare, să putem finaliza. 
     D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
     Vreau să vă spun că atunci când au apărut ghidurile pe PNRR, noi aveam toate 
licitaţiile terminate, însă au apărut cu nişte ciudăţenii. A trebuit să se înbtrunească 
asociaţiile de proprietari, să schimbe ceva în statut, să prindă toţi membrii din comitetul 
asociaţiei. A fost o muncă extraordinară, iar împreună cu Direcţia de fonduri europene, 
lucrăm şi sâmbătă şi duminică, şi cu firma care face expertizările, ca luni, când se 
deschide, deja să aplicăm, să luăm toţi banii. Suntem contra cronometru şi vă asigur că 
nu pierdem timp. 
     D-na Ungureanu, este aici dl. Ilinca, şi-a notat de cişmeaua de la Rotonda. Sincer, nici 
nu-mi aduc aminte de ea.  
     Încălzire sală sport, o să transmitem, pentru acordul cadru. Ceea ce voiam să ştiţi cu 
toţii este că toată conducerea executivului a fost la o şedinţă cu Inspectoratul Şoclar şi 
ceea ce aţi votat astăzi în rectificare şi d-na Militaru îmi va da dreptate, am ales, pentru 
că nu am găsit până acum înţelegere de la directorii de şcoli şi licee pe care îi căutăm de 
la începutul mandatului, dar au fost schimbaţi de multe ori de trei ori în toate liceele, să 
ne dea un necesar cu toate dotările, în afară de bănci şi scaune care sunt pe acordul cadru. 
Nu am primit de la toţi şi a trebuit să facem o şedinţă cu Inspectoratul Şcolar şi care să-şi 
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adune toţi directorii. Le-am dat un termen şi şi-au depus necesarul pentru dotări să 
schimbăm îainte de  toate, tot mobilierul din toate căminele liceelor şi şcolilor care deţin 
cămine. În rectificarea aceasta aţi avut prins, în urma solicitării directorilor, cu oferte, cu 
tot, alocarea de bani ca să-şi cumpere singuri mobilierul de cămine. Acum, cu acordul 
cadru, intrăm în igienizarea căminelor care mai necesită igienizare şi directorii se ocupă 
de achiziţia de mobilier. În sălile de sport am intrat şi ştiu că s-a lucrat, cred că la Traian 
Vuia ultima, dar vom da pe acord cadru şi aceste săli de sport.  
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 26.05.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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