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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi  22, 3 consilieri sunt absenţi motivat (dl.Enescu, dl. Săuleanu, 
dl. Voicinovschi) şi  2 consilieri  sunt absenţi (dl.  Drăgoescu, dl. Pîrvulescu). Şedinţa 
este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţei  ordinare  din data de 26.05.2022 
şi ale şedinţelor extraordinare din 30.05.2022 şi 03.06.2022. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
          Îl invit pe dl. Consilier Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei ordinare de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna  iunie 2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 8167/23.06.2022,  modificată prin Dispoziţia nr. 8189/27.06.2022, 
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 30.06.2022, 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 aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 

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

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

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

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.44/2022 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de 
credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării dividendelor aferente anului 2021 
de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., ca sursă de finanţare, prin majorarea 
capitalului social 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO”, în perioada 15-18 septembrie 2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv 
AMC Racing, în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER 
RALLY 2022”, în perioada 09-10 septembrie 2022 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local și Federația Română de Handbal, în vederea organizării 
evenimentului sportiv „Campionatul Internațional de Handbal Masculin U18 EHF 
Championship 2022”, în perioada 08 – 14 august 2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.3 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.12 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri situate în pieţele şi Târgul Municipiului Craiova 

20. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.13C 
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21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Calea Severinului, nr.27 

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

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

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

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

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

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al vânzării, prin licitaţie publică, a  bunului-imobil aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Titulescu, nr.8 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a imobilului-construcţie, situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului 
Craiova 

30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.79 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.857/16.05.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova şi  Școala 
Postliceală „Edunet” Craiova 

32. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, 
în domeniul public al Judeţului Dolj, a imobilului – teren situat în str.Calea 
Bucureşti, nr.24 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37417/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Gabroveanu Cecilia-Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. 
Gabroveanu Cecilia-Mihaela 

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

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

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

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

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

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

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi 
utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de 
persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a două hale metalice parter, în municipiul Craiova, str. Drumul 
Industriilor, nr.58 

44. Întrebări și interpelări 
 
 
      Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al acesteia  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Construire imobil cu destinaţia de spital în str.Filantropiei, nr.1” la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 

 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele patru  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 30.06.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.44/2022 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de 
credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării dividendelor aferente anului 2021 
de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., ca sursă de finanţare, prin majorarea 
capitalului social 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO”, în perioada 15-18 septembrie 2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv 
AMC Racing, în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER 
RALLY 2022”, în perioada 09-10 septembrie 2022 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local și Federația Română de Handbal, în vederea organizării 
evenimentului sportiv „Campionatul Internațional de Handbal Masculin U18 EHF 
Championship 2022”, în perioada 08 – 14 august 2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor 
locuinţe sociale 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.3 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.12 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri situate în pieţele şi Târgul Municipiului Craiova 

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

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

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

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

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

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

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al vânzării, prin licitaţie publică, a  bunului-imobil aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae Titulescu, nr.8 

28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a imobilului-construcţie, situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului 
Craiova 

30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.79 

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.857/16.05.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova şi  Școala 
Postliceală „Edunet” Craiova 

32. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, 
în domeniul public al Judeţului Dolj, a imobilului – teren situat în str.Calea 
Bucureşti, nr.24 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37417/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Gabroveanu Cecilia-Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. 
Gabroveanu Cecilia-Mihaela 

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

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

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

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

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

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

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

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor ce urmează a fi 
utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de transport public de 
persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a două hale metalice parter, în municipiul Craiova, str. Drumul 
Industriilor, nr.58 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al 
reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de Administraţie al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova  

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al acesteia  

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Construire imobil cu destinaţia de spital în str.Filantropiei, nr.1” la 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 

48. Întrebări și interpelări 
 
 
 
 

1. 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 – 1.071.187 mii lei (625.052 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 446.135 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
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b)  total cheltuieli – 1.089.842 mii lei (625.052 mii lei - cheltuielile secţiunii de 
funcţionare şi 464.790 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.2-22 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale 
şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.23 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al unităţii de învăţământ Creşa - Craiova, conform 
anexei nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, conform anexei nr.25 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.26 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Public 
Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

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

integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, conform  anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.40/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 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 Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri-232.265,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

182.883,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.382,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-232.692,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 182.883,000 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.809,00 
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: 
- 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana, Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat  al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.667.628 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.701.016 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: 

- 20 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 2 abţineri  (Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor ) 
 
 

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

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

S.R.L., pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana-
Mihaela, să voteze în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzută la art.1. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.59/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Dimian 
Diana-Mihaela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

 

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.44/2022 referitoare la aprobarea 
ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 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 modificarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului 
Craiova, pe anul 2022, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.44/2022, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie  Publică  Locală  şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării dividendelor aferente anului 
2021 de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., ca sursă de finanţare, prin 
majorarea capitalului social 
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 majorarea capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., de 

la 667.920 lei, la 854.890 lei, prin aducerea unui aport în numerar, de către 
asociatul Municipiul Craiova, de 812.140 lei şi de către asociatul S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L., de 42.750 lei. 

Art.2. Se aprobă majorarea numărului de părţi sociale, de la 66.792 părţi sociale, la 85.489 
părţi sociale.  

Art.3. Se aprobă împărţirea capitalului social în valoare de 854.890 lei, aport în numerar, 
reprezentând 85.489 părţi sociale, fiecare având o valoare de 10 lei, astfel: 

     a) către Consiliul Local al Municipiului Craiova, suma de 812.140 lei  
(participaţie 95 % din capitalul social), reprezentând 81.214 părţi sociale ; 

     b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., suma de 42.750 lei (participaţie 5 % din 
capitalul social), reprezentând 4.275 părţi sociale. 

Art.4. Se aprobă mandatarea dlui.Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generala a Asociaţilor a S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să voteze 
repartizarea profitului pe anul 2021, majorarea capitalului social, conform art.2 
şi majorarea numărului de părţi sociale, conform art.3. 

Art.5. Se aprobă împuternicirea dlui. Alin Mădălin Mărăcine, administrator al S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să semneze actul 
constitutiv actualizat al societăţii, în sensul majorării capitalului social şi să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru a fi 
menţionate în registrul comerţului şi publicate în Monitorul Oficial al României. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, dl.Pîrvu Nelu,  
dl. Alin Mădălin Mărăcine 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. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în 
vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare 
„CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO”, în perioada 15-18 
septembrie 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 

          Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Asociaţia 
„Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului 
internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE 
al IRO”, în perioada 15 - 18 septembrie 2022,  conform contractului de asociere 
prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin 
Club Sportiv AMC Racing, în vederea susţinerii evenimentului sportiv 
„CRAIOVA SUPER RALLY 2022”, în perioada 09-10 septembrie 2022 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

D-na primar, vă rog frumos să vă gândiţi că se blochează iar oraşul şi din Brazdă, 
ca să ajungem la Spitalul nr. 1, trebuie să mergi prin Calea Bucureşti. 6 ore, cât durează, 
7 ore, cam aşa a fost blocat oraşul atunci, nu s-a putut efectiv trece, decât prin Calea 
Bucureşti să ajungi. Poate mai schimbăm traseul în centru, plus că locuitorii care au acolo 
case, care mai locuiesc, nu cele închiriate, ne-au rugat frumos să vă transmitem, câţiva 
dintre ei, cu care am vorbit, că este un zgomot infernal. Să aveţi în vedere şi, poate, puteţi 
să schimbaţi traseul, să nu mai fie chiar prin faţa Prefecturii şi a Primăriei şi blocajul acela 
care se face, că vine de pe Calea Bucureşti cu pasajul, şi tot este blocat. Nu se poate trece 
deloc. Vă mulţumesc frumos. 

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

          Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația 
Română de Automobilism Sportiv, prin Asociaţia”Club Sportiv AMC Racing”, 
în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2022”, 
în perioada 09-10 septembrie 2022, conform contractului de asociere prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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          Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
și Federaţia Română de Automobilism Sportiv, prin Asociaţia „Club Sportiv 
AMC Racing” 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, , Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere ( Ungureanu Adriana) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local și Federația Română de Handbal, în vederea organizării 
evenimentului sportiv „Campionatul Internațional de Handbal Masculin U18 
EHF Championship 2022”, în perioada 08 – 14 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 Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, şi Federația 

Română de Handbal, în vederea susţinerii evenimentului sportiv „Campionatul 
Internaţional de Handbal Masculin U18 EHF Championship 2022”, în perioada 
08-14 august 2022, conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
și Federația Română de Handbal vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 



sed ord. 30.06.2022                                                        15                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.188/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana, Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, 
Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” 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 anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” 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 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, , Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile Marian) 

- 1 abţinere ( Ungureanu Adriana) 
 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale 
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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 fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul excluderii locuinţelor situate în 
municipiul Craiova, bdul.Decebal, nr.43, bl.53, sc.1, ap.12 şi bdul.Decebal, nr.91 
A, bl.N14, sc.1, ap.2. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 8 locuinţe sociale, către persoanele 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere pentru locuinţele prevăzute la punctele 5, 6 şi 7 din anexa 
la prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la punctele 1, 2, 3, 4 şi 8 din anexa 
la prezenta hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

14. 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. 30.06.2022                                                        17                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, 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.1B, bl.T2, sc.1, 
ap.3, către Niţă Dănuţ Alexandru, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr. 238966/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 70.034,50 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 11.335,50 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 143/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 20.91 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.3, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., din acte şi 
1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

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

            (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 Niţă Dănuţ Alexandru 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. 
 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.12 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, 
ap.12, către Bălan Mişu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 
11014/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face cu plata 
integrală a preţului de vânzare de 65.267,57 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 75/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 12.78 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.12, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din acte şi 
1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidenţele de carte funciară a interdicţiei de înstrăinare a 
locuinţei dobandite în condiţiile Legii nr.152/1998, cu modificările şi 
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 
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Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Bălan Mişu 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.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a 
unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului Autoutilitară Peugeot, cu numărul 
de înmatriculare DJ-07-WSH şi certificat de înmatriculare nr.007420886, aflat 
în inventarul domeniului privat al municipiului Craiova, cu numărul de inventar 
21300009 şi valoare 82508,64 lei. 

 Art.2. Predarea bunului identificat la art.1 se va face pe baza de proces-verbal . 
  Art.3. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 

Craiova va suporta toate cheltuielile cu funcţionarea, întreţinerea şi asigurarea 
de răspundere auto pentru bunul identificat la art.1. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al 
municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

18. 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 

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

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

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

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

voturi. 
 
 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în pieţele şi Târgul Municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, 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 nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractului de închiriere, 
având ca obiect terenul situat în Târgul Municipiului Craiova, prevăzut în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. 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 şi 
art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. 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. 
 
 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 642 mp., din acte şi 646 
mp., din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.202189  a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918 nr.13C, în cuantum de 
1.000.209 lei, echivalent a 202.250 euro, 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 şi Direcţia Patrimoniu 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Ungureanu Adriana) 

- 3 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian) 
 
 

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

vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 125 mp. din acte şi 131 
mp. din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.241897 a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.27, în cuantum de 234.267 lei, 
echivalent a 47.371 euro, 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 şi Direcţia Patrimoniu 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Ungureanu Adriana) 

- 3 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian) 
 
 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 720 mp., corp 1,  înscris 
în Cartea funciară nr. 239629 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, 



sed ord. 30.06.2022                                                        22                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

str. Mirceşti nr.3A, în cuantum de 1.026.466 lei, echivalent a 207.560 euro, 
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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 4 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Ungureanu 
Adriana) 

 
 

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

     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 preţul de pornire al 

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 30 mp., înscris în Cartea 
funciară nr. 239630 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. Mirceşti 
nr.3A, în cuantum de 40.631 lei, echivalent a 8.216 euro, 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 4 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Ungureanu 
Adriana) 

 
 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, B-dul Dacia nr.80B 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 
negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 400 mp. din acte şi 399 
mp. din măsurători,  înscris în Cartea funciară nr. 219549 a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, B-dul Dacia nr.80B, în cuantum de 648.664 lei, 
echivalent a 131.165 euro, 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 4 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Ungureanu 
Adriana) 
 

 
25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A 
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 preţul de pornire al 

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 410 mp. din acte şi 411 
mp. din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.233000 a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, str. Constantin Brâncoveanu nr.59A, în cuantum de 
668.173 lei, echivalent a 135.110  euro, 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 şi Direcţia Patrimoniu 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin 
Ungureanu Adriana) 

- 3 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian)  
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26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Privighetoarei, nr.8B-C 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 300 mp., înscris în 
Cartea funciară nr.245033 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. 
Privighetoarei nr.8 B-C, în cuantum de 487.718 lei, echivalent a 98.620 euro, 
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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 4 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Ungureanu 
Adriana) 

 
 

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al vânzării, prin licitaţie publică, a  bunului-imobil 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae 
Titulescu, nr.8 
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 preţul de pornire al 

vânzării, prin licitaţie publică, a  bunului-imobil compus din construcţie  şi teren, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Nicolae 
Titulescu, nr.8, în cuantum de 401.072 lei, echivalent a 81.100 euro, 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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 
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- 4 abţineri (Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Vasile Marian, Ungureanu 
Adriana) 
 

 
28. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 

preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a imobilului-construcţie, 
situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.56 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
O să fiu cât mai scurt. În primul rând, mă bucur pentru iniţiativa aceasta de a se 

achiziţiona, în sfârşit, fostul club Electroputere, pentru Teatrul Colibri. Ca locatar de peste 
30 de ani în zonă, am văzut şi degradarea acestei clădiri, şi revitalizarea ei după 2013, 
când a preluat-o Teatrul Colibri. Şi, vă spun sincer, am spus şi conducerii de la Teatrul 
Colibri, îmi dau seama de cât de bine îşi fac treaba, după  felul în care este paralizată zona 
de maşini de Dolj, de Gorj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea, atunci când sunt spectacole. Oamenii 
vin din toată Oltenia la Teatrul Colibri. Dar vreau să ridic şi o problemă care are legătură 
exact cu acest subiect. Parcările în zonă. Vreau să se ia în considerare că, odată cu 
permanentizarea teatrului acolo, clădirea în sine nu are locuri de parcare deloc, lângă este 
un popular spaţiu de joacă, la 10 m lângă, se mai construieşte un bloc de 8 etaje, zona, 
efectiv, este hiperaglomerată şi nu sunt parcări. Există un teren lângă Teatrul Colibri, 
destul de mare, câteva mii de metri, care poate fi luat în considerare pentru parcări. Chiar 
dacă nu este luat în considerare, trebuie văzută pe termen mediu şi lung o soluţie pentru 
zonă, pentru că acolo, efectiv, nu mai poate absorbi maşini, iar Teatrul Colibri, practic, 
activitatea principală este organizarea de spectacole. Dar la spectacolele respective, 
oamenii trebuie să vină, să aibă unde să parcheze. Deci asta era rugămintea. Sunt pentru 
acest punct, dar, vă rog, în viitor, pentru Teatrul Colibri şi pentru zona rezidenţială, să se 
ia în considerare locuri de parcare, cât încă mai este acel spaţiu sau să se reorganizeze 
spaţiile deja existente. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Într-adevăr, zona este sufocată de maşini, cu atât mai mult cu cât sunt instituţii, cu 

cât este în apropiere şi spitalul, de fapt, ambele spitale: şi Filantropia, şi Spitalul de Boli 
Infecţioase. Din cauza asta avem un studiu de fezabilitate acum pentru construirea unei 
parcări în spate, la blocul Elvila, dar, într-adevăr, mai este necesară cel puţin încă o 
parcare mare în zonă. Deci, o să ne interesăm exact, să vedem un teren unde se poate 
construi. 

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

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 
negocierii preţului de achiziţie a imobilului – construcţie, înscris în Cartea 
funciară nr.2248720-C1 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, 
str.Calea Bucureşti nr.56, în cuantum de 2.089.432 lei, echivalent a 422.500 euro, 
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 şi Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 

- 20 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 2 abţineri  (Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor ) 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza 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 și Direcţia Patrimoniu 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 cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, str.Carpenului, 
nr.79 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Ni se propune să achiziţionăm un teren în municipiul Craiova, în vederea 

construirii unei creşe, ceea ce este foarte bine. Întrebarea mea, ca să ştim să votăm în 
cunoştinţă de cauză, este: Primăria a făcut un anunţ de intenţie, şi-ar dori în acea zonă să 
achiziţiuoneze un teren? Sper să nu ne trezim în eventuala situaţie în care să vină alţi 
posesori de terenuri din zonă şi să ne acuze de un anumit blat, sau ceva, de ce am luat 
acest teren. Deci asta era întrebarea mea. Dacă am făcut un anunţ de intenţie. Dacă nu, 
poate este cazul să-l amânăm puţin, nu ştiu cât de urgentă este treaba cu creşa, şi, eventual, 
să scoatem şi un certificat de urbanism, să ştim. Orice potenţial cumpărător de teren, 
atunci când vrea să cumpere un teren, vrea să vadă un certificat de urbanism, ca să vadă 
indicatorii din zonă. Asta era întrebarea mea. Dacă s-a anunţat, dacă s-a făcut un anunţ de 
intenţie, droim un teren în zona aceea. Am văzut că sunt multe terenuri libere în zonă şi 
să nu ne trezim cu diferite întrebări. Mulţumesc! 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu este niciun teren atât de mare în zonă. Vreau să vă spun că în momentul în care 

CNI ne-a solicitat terenuri pentru a putea construi creşe, ne-au pus câteva condiţii, şi 
anume că terenul trebuie să aibă minim 4 mii de mp, o deschidere la stradă de 40 metri, 
ceea ce este aproape imposibil de găsit la ora actuală în municipiul Craiova. Vă spun 
sincer că terenul acesta nu ştiu cum a scăpat atâta timp, în sensul să nu fie, până acum, 
fragmentat şi vândut pe bucăţi. Este cel mai mare teren aşezat exact la un bulevard, la 
bulevardul Carpenului. Noi am mai avut o procedură de expropriere în zonă, tot la acest 
proprietar, pentru extinderea străzii, pentru că aveam nevoie de câteva zeci de metri 
pătraţi, astfel încât să poată să fie extinsă strada. Nu mai există alt teren în zona respectivă. 
Sigur, din punctul nostru de vedere, este cam singurul pe toată partea de nord a oraşului. 
Deci noi am reuşit să găsim în Veterani unul pentru creşă, am reuşit să găsim în Potelu. 
Nu mai avem alte terenuri atât de mari pe nicăieri prin oraş şi ne-am gândit că pentru toată 
zona de nord a oraşului, o creşă ar fi nu binevenită, vitală. Deci, din cauza asta, vă 
propunem la achiziţie acest teren.  

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

Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 11383 mp din acte şi 11661 mp din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.79 (fost nr.71, fost T75, P1), înscris în 
Cartea Funciară nr.223834, 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. 
 

 
31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 

nr.857/16.05.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova şi  
Școala Postliceală „Edunet” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.857/16.05.2018, 
încheiat între Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova şi Şcoala Postliceală 
„Edunet” Craiova, având ca obiect spaţiul Corp 2B, în suprafaţă de 719,60 mp, 
situat în incinta Şcolii Gimnaziale „Obedeanu” din municipiul Craiova, str. 
Brestei, nr.40, structură a Şcolii Gimnaziale „Decebal”,  pe o perioadă de 2 ani, 
respectiv până la data de 16.05.2024. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Școlii Gimnaziale „Decebal” Craiova să semneze 
actul adiţional de modificare a contractul de închiriere a spațiului identificat la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Școala Gimnazială „Decebal” 
Craiova și Școala Postliceală Edunet Craiova 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 trecerea din domeniul public al municipiului 
Craiova, în domeniul public al Judeţului Dolj, a imobilului – teren 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 trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul 

public al Judeţului Dolj, a imobilului teren, în suprafață de 4151 mp. (din acte) și 
4149 mp. (din măsurători), situat în str.Calea București, nr.24, având numărul 
cadastral 218393, înscris în Cartea Funciară nr.218393 Craiova, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea efectivă a bunului prevăzut la art.1 se va face prin protocol. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.37417/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Gabroveanu Cecilia-Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical 
Individual dr. Gabroveanu Cecilia-Mihaela 

     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.37417/17.05.2006,  având 
ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 27,29 mp., 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în b-dul Oltenia, 



sed ord. 30.06.2022                                                        29                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), în sensul schimbării părții 
contractante din Gabroveanu Cecilia-Mihaela, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr. Gabroveanu Cecilia-Mihaela, în Dentmi S.R.L., 
reprezentată legal prin Gabroveanu Cecilia-Mihaela, ca urmare a schimbării 
formei de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică, în persoană juridică. 

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 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 Dentmi S.R.L. vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Macului” 

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

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

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                      1.030.729,90 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            932.066,86 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       4 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 3 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Nectarului” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Nectarului”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                      1.076.871,10 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            860.997,88 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       4 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 3 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Călmăţui” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

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

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                         864.940,75 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            778.351,51 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       3 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 2 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Dorobanţilor” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 



sed ord. 30.06.2022                                                        31                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Dorobanţilor”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                          3.142.627,12 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA             2.602.944,08 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                          8 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 7 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Lăstărişului” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

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

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                         480.379,51 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            438.279,13 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       3 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 2 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

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

    Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Salciei”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                         397.777,20 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            339.954,27 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       2 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 1 lună execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

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

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

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

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                         882.675,17 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            779.612,38 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       6 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 5 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Craioviţa” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Craioviţa”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                         1.275.293,48 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            1.145.211,23 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       6 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 5 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.267/2006 referitoare la stabilirea amplasamentelor 
ce urmează a fi utilizate drept capete de trasee de către operatorii judeţeni de 
transport public de persoane şi care efectuează mai mult de 15 curse pe zi 
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 amplasamentului capătului de traseu utilizat de operatorii 

judeţeni de transport public de persoane, prevăzut la poziţia nr.2 din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local nr.267/2006, pe bvd.Nicolae Romanescu, sensul de 
mers către centru, pe banda adiacentă bulevardului, după intersecţia cu str. Potelu. 

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

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea a două hale metalice parter, în municipiul Craiova, 
str. Drumul Industriilor, nr.58 
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 a două hale metalice 

parter, în municipiul Craiova, str. Drumul Industriilor, nr.58, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în 
consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 
Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
O să înmânăm buletinele de vot, votăm toate trei punctele care necesită vot secret, 

apoi trecem la ultimul punct. 
La spitale este nevoie de numirea membrilor ca urmare a reorganizării Serviciului 

de Creşe, Cabinete Medicale. Cei care erau, au rămas la Creşe, ceilalţi sunt la spitale. 
Deci trebuie să rămână numai cei din structura „Spitale, Cabinete  medicale”. Sunt 
salariaţi ai structurii de specialitate a Consiliului local.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Să ne prezentaţi şi nouă un CV, să ştim cine sunt. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Sigur. Dacă doriţi, dosarele de personal sunt la acest serviciu. Nu este nicio 

problemă. Dacă ne invocaţi într-una din comisii, le aveam.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Are dreptate, d-na Miulescu, nu este în regulă. Adică trebuia să le avem. Sunt 

funcţionari publici pe care, cred că mulţi dintre dvs. îi şi cunoaşteţi. Lucrează de ani de 
zile în Serviciul Public Creşe. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
La punctul III văd că printre comisiile de specialitate care, teoretic, ar fi trebuit să 

acorde avizul, văd că ar fi fost şi Comisia II. Eu nu ţin minte în Comisia II să fi dat aviz 
pe punctul 3 peste ordinea de zi. Dacă nu a primit aviz de la comisie, este în regulă? 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
La Comisia tehnică de urbanism, dl. Săuleanu şi-a examinat toate punctele care 

erau pe ordinea de zi. La data la care aţi avut, însă, comisia, nu era adus proiectul în forma 
finalizată. Avizul este consultativ. Are în vedere decât o componentă. Actele doveditoare 
sunt ataşate. Deci nu este o nelegalitate ca la data respectivă vi l-am prezentat ca un viitor 
punct peste ordinea de zi. Deci nu l-am avut pentru a vi-l prezenta.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este o formalitate oricum, să ştiţi. Pentru că se înlocuieşte arhitectul şef, care a 

plecat, cu altă persoană care este desemnată să-i ţină locul şi trebuie să votăm acest punct 
pentru că, altfel, nu poate să funcţioneze comisia şi asta înseamnă să blocăm foarte mulţi 
cetăţeni ai oraşului.  
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S-a supus la vot, prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 
de vot, rezultatul votului a fost următorul:  

- Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova: Trută Marius Sorin – membru 
supleant: 19 voturi pentru, 3 buletine de vot nule, 5 buletine de vot anulate; 
Drăgolici Ana Cristina – membru supleant: 19 voturi pentru, 3 buletine de vot nule, 
5 buletine de vot anulate. 

- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova: 
Popescu Desdemona – membru titular: 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 3 
buletine de vot nule, 5 buletine de vot anulate; Petrache Cristina Camelia – membru 
supleant – 19 voturi pentru, 3 buletine de vot nule, 5 buletine de vot anulate; Băloiu 
Mircea – membru supleant – 19 voturi pentru, 3 buletine de vot nule, 5 buletine de 
vot anulate. 

- Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova : - Ilie Anca Georgiana – membru titular: 
19 voturi pentru, 3 buletine de vot nule, 5 buletine de vot anulate; Trută Marius 
Sorin – membru supleant :  19 voturi pentru, 3 buletine de vot nule, 5 buletine de 
vot anulate; Drăgolici Ana Cristina – membru supleant : 19 voturi pentru, 3 buletine 
de vot nule, 5 buletine de vot anulate. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă înlocuirea reprezentanţilor Serviciului Public Management Spitale și 
Cabinete Medicale din Municipiul Craiova în consiliile de administraţie ale 
spitalelor publice locale, după cum urmează: 
1. la Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova: 
- Pascu Nela Florina – membru supleant, cu Truta Marius Sorin – membru 

supleant; 
- Filotie Mariana – membru supleant, cu Dragolici Ana Cristina - membru 

supleant. 
2. la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”   
Craiova: 
-  Pascu Nela Florina – membru titular, cu Popescu Desdemona – membru titular; 
- Filotie Mariana – membru supleant, cu Petrache Cristiana-Camelia - membru  
supleant; 
- Popescu Desdemona – membru supleant, cu Baloiu Mircea - – membru 

supleant. 
3. la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova: 
-  Filotie Mariana – membru titular, cu Ilie Anca Georgiana – membru titular; 
-  Pascu Nela Florina – membru supleant, cu Truta Marius Sorin – membru 

supleant; 
- Mihajlović Viorica – membru supleant, cu Dragolici Ana Cristina - membru 
supleant. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor  în 
consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 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. 
 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
mandat al reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
S-a supus la vot, prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 

de vot, rezultatul votului a fost următorul: Antonescu Mihail – 18 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă, 3 buletine de vot nule, 5 buletine de vot anulate.  

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat încheiat între Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
dl.Antonescu Mihail, reprezentantul Ministerului Finanţelor în Consiliul de 
Administraţie, pentru o perioadă de 4 luni. 

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

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

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

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2021.  
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Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi dl. Antonescu 
Mihail vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Craiova şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
S-a supus la vot, prin vot secret. După exercitarea votului şi numărarea buletinelor 

de vot, rezultatul votului a fost următorul: Elena Mădălina Stănică – 22 voturi pentru,  
Ştefan Florescu - 22 voturi pentru, Pîrvănescu Nicoleta - 22 voturi pentru, Polizu Bogdan 
- 22 voturi pentru, Cismaru Adriana - 22 voturi pentru, Trif Mariana - 22 voturi pentru, 
Ionescu Radu - 22 voturi pentru, Ştefârţă Emilian - 22 voturi pentru, Ţiparu Bogdan - 22 
voturi pentru, Vlad Beşteleu - 22 voturi pentru, Ana Maria Constantin - 22 voturi pentru, 
Ţăpuşi Gabriel - 22 voturi pentru, Panait Liana - 22 voturi pentru, Răgălie Tudor - 22 
voturi pentru, Rogneanu Lucian - 22 voturi pentru, Pricină Gabriel - 22 voturi pentru, 
Goagără daniel - 22 voturi pentru, Boengiu Sandu - 22 voturi pentru, Opriş Silviu - 22 
voturi pentru, Popescu Claudiu - 22 voturi pentru, Adrian Atitienei - 22 voturi pentru, 
Gâlea Ionuţ - 22 voturi pentru, Popa Constantin - 22 voturi pentru; Mihai Calotă - 22 
voturi pentru, Dascălu Cornel - 22 voturi pentru, Monica Marin - 22 voturi pentru. 

5 buletine de vot au fost anulate.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

 Art.1. Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism 
a municipiului Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de 
Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Craiova, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.324/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
membrii comisiei 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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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii „Construire imobil cu destinaţia de spital în 
str.Filantropiei, nr.1” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşa cum ştiţi şi dvs., de peste doi ani de zile, se lucrează la acest proiect. A avansat 

acum încă o etapă  în sensul că astăzi ne-am întâlnit ca să aprobăm studiul de fezabilitate 
care a fost o adevărată epopee, pentru că procedura a fost selectată de ANAF şi ne-a 
întârziat aproape un an de zile până când am ajuns în acest punct. Ne-am fi dorit foarte 
mult ca Spitalul de Pediatrie care va deservi cinci judeţe din regiunea Oltenia, să intre pe 
PNRR . Din păcate însă, nu s-a aprobat în această listă, deşi era proiectul cel mai avansat 
la vremea respectivă, sau printre cele mai avansate. Erau doar 4 care aveau SF-uri atunci 
şi restul nu aveau nici măcar temă de proiectare aprobată şi, cu toate acestea, 49 de spitale 
au fost aprobate. În unele judeţe, chiar câte 4 spitale, în altele, cum este regiunea Oltenia, 
nici măcar un singur spital. A fost aprobată doar o secţie pe la Spitalul Militar pentru toată 
regiunea Oltenia. Este motivul pentru care noi am solicitat Ministrului Sănătăţii să 
rediscute la Comisia Europeană această listă, în sensul ca ea să poată să fie completată cu 
alte proiecte care sunt mature, cum este proiectul nostru, pentru că din celelalte 49, vreau 
să vă spun că doar 15 au studii de fezabilitate, ori în prima etapă ar trebui să intre 25 de 
spitale, deci sunt mult în urma noastră şi, cu toate astea, aceste spitale se regăsesc pe listă, 
al nostru, nu. A avut deja un prim contact cu Uniunea Europeană. Ieri s-a discutat chiar 
în coaliţie acest subiect, ca să se revină asupra listei de spitale la Comisia Europeană şi să 
o susţină, de data aceasta, toate partidele din coaliţie. Nu vreau să intru foarte mult în 
detalii pentru că în sală se află dl. Claudiu Pralea, care este arhitectul şi care poate să vă 
facă o prezentare a acestui spital. Ce vreau să vă spun, este că, dacă vom reuşi să îl facem 
şi eu sunt 100% convinsă că indiferent cum, chiar dacă este vorba de fonduri europene, 
cel mai bine aşa ar fi, desigur, chiar dacă va fi nevoie să facem un împrumut, va trebui să 
construim acest spital, pentru că este nevoie de el pentru întreaga regiune. Este un spital 
cu 7 etaje. Încă un etaj, tehnic al optulea, plus heliport, şi o suprafaţă construită de 34 mii 
de metri pătraţi. Practic, ar fi extraordinar dacă am reuşi în următorii ani, să construim 
acest spital şi să obţinem fondurile europene. Dar mă opresc aici. Îl invit pe dl. arhitect 
ca să facă prezentarea proiectului  în ansamblu. 

Dl. Arhitect Claudiu Pralea: 
Bună ziua! Bine v-am găsit. Am câştigat proiectul de studiu de fezabilitate pentru 

reabilitarea şi construirea unui corp nou de clădire la Filantropia. Pe strada Filantropiei, 
în momentul de faţă pe terenul existent există o clădire istorică care este din jumătatea 
sec. al XIX-lea în care momentan funcţionează partea de maternitate, insuficientă ca 
dimenisune şi calitate, finisaje şi ca nevoie de spaţiu pentru actualele cerinţe. Filantropia 
funcţionează în mai multe zone ale oraşului, este împrăştiată în mai multe locaţii, cu secţii 
şi cu pavilioane efectiv împrăştiate, ceea ce duce la o rea funcţionare, să zic aşa, a 
întregului sistem. Se doreşte o intervenţie urgentă, adică a se construi o clădire nouă care 
să corespundă cerinţelor actuale de sănătate. S-a prevăzut un proiect subsol P+7 şi etaj 
tehnic, şi un heliport. O să vă arăt imediat şi un film de prezentare. Clădirea existentă se 
păstrează, celelalte anexe care sunt în jur, se vor demola, ele fiind de obicei parter, şi care 
nu pot fi folosite ca şi un întreg. Suprafaţa construită va fi undeva la 34 mii mp cu un 
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procent de ocupare a terenului de 33 POT şi 2,15 CUT. Clădirea este în categoria 1 şi 
categoria de importanţă a construcţiei B. Voi da drumul la un film şi vă prezint exact cum 
va arăta proiectul. Se vede clădirea existentă, care se păstrează. Terenul este cu diferenţă 
de nivel. În spate este mult mai coborât. Asta ne permite un acces auto în parcarea 
subsolului, având un subsol ventilat. Am prevăzut şi un heliport pe etajul 8, pentru a fi cu 
adevărat funcţional spitalul. Se va corela şi terenul dimprejur, efectiv se va restaura 
complet şi clădirea şi tot ceea ce înseamnă ansamblu de teritoriu, inclusiv un amfiteatru 
în aer liber pentru cursuri. În dreapta este accesul auto. Între cele două clădiri se formează 
o piaţetă luminată şi aerisită, cu vegetaţie. Se fac legăturile între clădirea nouă şi clădirea 
veche de la etajul 1, se pot face legăturile directe pentru a funcţiona mai bine.  
  Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiţii „Construire imobil 

cu destinaţia de spital în str.Filantropiei, nr.1” la Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova, scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici: 

             Valoarea totală (inclusiv TVA)                                                    478.512.717,23 
lei 

            din care: construcţii montaj (C+M) (inclusiv TVA)                    360.638.862,92 
lei 

            Durata de realizare - 28 luni, din care faze premergătoare execuţiei (proiectare)- 
             4 luni, iar execuţia şi fazele adiacente – 24 luni, 
            prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații 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, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus,  Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Sas Teodor Nicuşor, Corâţu Cosmin, Ungureanu Adriana) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 

 
 

48. Întrebări și interpelări 
       Dl. Consilier Local Borţoi: 
       Am primit o cerere pentru amplasare de limitatoare de viteză pe cele două străzi din 
Parcul Puşchin, de la un grup de cetăţeni din zonă. Parcul este plin, unt foarte mulţi copii 
care se joacă şi  care riscă să fie accidentaţi. Ideal ar fi să amplasăm limitatoare de viteză 
pe cele două străzi. Deşi străzile sunt înguste, se circulă cu foarte mare viteză, din păcate 
şi există acest risc în zonă.  
      Dl. Consilier Local Corâţu: 
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      La fel aş vrea să semnalez şi eu şi, totodată, reiterez intenţia mea de a participa în 
cadrul comisiei de sistematizare a circulaţiei, deoarece, la fel, sunt două solicitări pe 
Brestei, cu două bampere. 
     Aş mai vrea să vă rog să mutaţi suporturile de biciclete de la intrarea din parc, de la 
statui, deoarece nu au ce să caute suporturile de biciclete la intrarea în parc. Ori le punem 
în interiorul parcului, pentru că nu va veni nimeni cu bicicleta la parc, o lasă la intrarea în 
parc, apoi merge pe jos prin parc.  
     Aş mai vrea să vă rog să luaţi în calcul realizarea unei benzi de acces între E79 şi bld. 
Nicolae Romanescu. S-a făcut un drive acolo, până în sensul giratoriu. Am vorbit cu dl. 
director Gâlea. Terenul dintre Mitliv şi drive grill este public. Putem să realizăm o bandă 
de acces de 3,5 m şi astfel se va fluidiza foarte mult traficul în zonă, acolo. Pentru că toţi 
cei care vin dinspre Calafat, vor putea să facă dreapta şi să intre pe bulevardul Nicolae 
Romanescu spre Bechet, Malu Mare, fără să mai intre în sensul giratoriu. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Aş avea şi eu trei sau patru interpelări. În primul rând, anul acesta, până în acest 
moment, s-a făcut dezinsecţia împotriva ţânţarilor? Pentru că am primit destul de multe 
sesizări cu privire la această problemă. 
     Cu privire la str. Teilor, sunt nişte lucrări de reabilitare începute acolo. Când se 
finalizează aceste lucrări? 
     Tot în legătură cu str. Teilor, aş mai întreba dacă există un plan de investiţii privind 
preluarea traficului rutier din drumul expres Craiova-Piteşti, pentru că, pot afirma cu 
siguranţă că str. Teilor şi str. Toamnei nu pot prelua traficul din acest drum expres.   
     De asemenea, aş mai avea o interpelare cu privire la străzile din municipiul Craiova. 
Am mai avut, de fapt, această interpelare. Nu ştiu ce rezolvare se poate găsi la această 
problemă. Străzi sparte de deţinători de utilităţi, care nu mai sunt readuse la starea iniţială.      
Şi, de asemenea, sunt foarte multe străzi în oraş la care carosabilul este lăsat. Probabil 
majoritatea problemelor sunt de la Compania de Apă. Aş avea rugămintea să facem o 
inventariere a acestor probleme şi să le remediem cât timpul ne permite pentru a nu avea 
probleme şi mai mari în timpul iernii cu aceste avarii. Mulţumesc! 
     Dl. Consilier Local Cîrceag: 
     Am observat că Poliţia Locală a început să verifice starea faţadelor blocurilor din 
municipiu, ceea ce este ok. Sunt anumite nelămuriri din partea mai multor locatari, în 
ceea ce priveşte în baza căror criterii se stabileşte dacă o faţadă este dezafectată sau nu. 
Asta voriam să întreb, dacă sunt anumite criterii clare, astfel încât oamenii să ştie în baza 
a ce sunt amendaţi. Mulţumesc! 
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Încep chiar cu ultima întrebare, pentru că, într-adevăr, este un subiect la ordinea zilei, 
să spun aşa. Şi eu primesc zilnic foarte multe întrebări de ce am început să facem acum, 
să dăm aceste avertismente către proprietari şi nu s-a întâmplat acest lucru mai demult. 
Vreau să vă spun că în 2020 s-a dat o ordonanţă de urgenţă de către ministrul Orban, care 
a fost apoi aprobată de Parlamentul României, în care se solicită foarte clar ca toate 
faţadele neîngrijite să fie reparate şi văruite. Este obligaţie general valabilă, fie că este 
vorba de autorităţi publice, fie că este vorba de persoane fizice sau de persoane juridice. 
Deci, unde-i lege, nu-i tocmeală! Eu, acum câţiva ani de zile, vă amintiţi cu toţii, am 
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încercat să găsesc o variantă măcar pentru zona centrală, ca să facem această operaţiune 
din sponsorizări, mai precis, să văruim, cu banii unor sponsori. Vă amintiţi cu toţii ce s-a 
întâmplat şi cum s-a lăsat pentru mine. Nu mai vreau să caut astfel de soluţii. Pur şi 
simplu, de data aceasta, aplicăm soluţia legală. Soluţia legală este următoarea: vine şi 
notifică Poliţia Locală asociaţia de proprietari. Faţadele neîngrijite cred că nu ar trebui să 
existe niciun fel de modalitate de alegere a lor, pentru că este suficient să te uiţi la blocul 
respectiv, ca să-ţi dai seama că nu s-a văruit niciodată. Poate din 1960 sau 1970, când s-
a construit blocul, nu s-a dat niciodată o mână de var. Sigur că blocurile care au reabilitare 
termică, nu sunt notificate, pentru că acolo este proaspăt văruită faţada, sau blocurile care 
au intrat în reabilitare termică pe proiectele Primăriei Municipiului Craiova. Dacă acolo, 
asociaţia de proprietari ne-a trimis lista de semnături că trebuie reabilitat pe fonduri 
europene, vă daţi seama că nu se dă această notificare pentru că ştim că oricum se va face 
operaţiunea respectivă. Ce vreau să vă spun este că suntem singurul oraş din România 
care ne-am gândit şi la ce se întâmplă cu cetăţenii şi cum să le venim în sprijin, astfel 
încât să nu aibă parte de o cheltuială pe care nu şi-ar putea-o permite sau să sufere în 
perioada următoare din cauza banilor pe care îi necesită aceste reparaţii. Şi, la un calcul 
sumar pe care l-am făcut, am ajuns la concluzia că, dacă vom aproba o reducere de impozit 
cu 50% pentru următorii trei ani, practic, se acoperă această cheltuială pe care sunt 
obligaţi de lege să o facă pe faţadele proprii. Deci, nu este o chestiune că vrea Olguţa 
Vasilescu sau că vrea Consiliul Local, este o lege pe care trebuie să o aplicăm. Noi, însă, 
am venit în sprijinul cetăţenilor pentru că le-am acordat această facilitate, ca timp de trei 
ani de zile după ce se repară faţada, să aibă reducere de impozit de 50%. Este suficient ca 
asociaţia să notifice Poliţia Locală, Poliţia Locală constată că s-a reparat clădirea şi din 
acel moment, se transmite deja la direcţia noastră de taxe şi impozite, ca toţi cetăţenii, în 
următorii trei ani de zile, să beneficieze de această reducere de 50% a impozitului.  Mai 
mult decât atât, nu am pus obligativitate ca să existe autorizaţie de construire pentru că 
nu este necesară autorizaţia de construire doar dacă dai cu var. Sigur, va trebui să se 
respecte culoarea iniţială pe care a avut-o blocul, sau regulamentul nostru de faţade care 
este cu culoarea bej, pentru toate faţadele care se reabilitează, gri deschis sau alb. Din 
punctul acesta de vedere, cred că este foarte simplu şi pentru asociaţiile de proprietari să 
se descurce, şi, mai ales, m-aş aştepta din partea dumnealor ca să transmită toate aceste 
lucruri pentru că se cunosc. Să le transmită şi cetăţenilor să nu mai fie necesar să sune 
cetăţenii la primărie şi să întrebe , atâta timp cât aceste asociaţii de proprietari au fost deja 
notificate şi li s-a explicat de foarte multe ori. 
     În ceea ce priveşte limitatoarele de viteză – dl. Borţoi – se va aproba în comisia de 
sistematizare pentru Scoala nr. 22. Acolo avem şi noi informaţii că noaptea sunt curse de 
maşini şi, evident că vom accepta în comisia de sistematizare ca să se pună aceste 
bampere. S-a aprobat, dar încă nu s-a publicat.  
     Dl. Corâţu – pe str. Brestei, bampere. Să ştiţi că, în general, unde asfaltăm o stradă, a 
doua săptămână când avem comisia de sistematizare, vine solicitare din partea cetăţenilor 
ca să se pună aceste bampere. De ce? Pentru că, probabil că, până atunci, copiii puteau să 
se joace în mijlocul străzii şi nu treceau foarte multe maşini, sau, dacă treceau, erau 
obligate să circule cu viteză redusă pentru că nu exista asfalt. Acum, de când se introduce 
asfalt, pe orice stradă se circulă cu viteză şi, din cauza aceasta, se solicită bampere. Dar 
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nu suntem de acord să le punem în tot oraşul. Asta ar însemna ca pe fiecare stradă 
asfaltată, practic, să montăm şi un limitator de viteză, ceea ce nu este cazul. Să ştiţi că se 
discută în comisia de sistematizare  cu Poliţia de circulaţie de fiecare dată şi se analizează 
foarte exact unde sunt necesare. 
     Suporturile de biciclete care n-ar trebui să fie la intrarea în parc. Să ştiţi că în momentul 
în care s-a făcut proiectul pentru reamenajarea sau reabilitarea parcului Nicolae 
Romanescu, s-a hotărât, împreună cu comisia de monumente ca acolo să stea aceste 
suporturi de biciclete. Chiar dacă se circulă, într-adevăr, prin parc, cu bicicletele, poate 
sunt şi alţii care vin cu bicicleta până la intrarea în parc, şi vor să se plinbe pe jos. Să ştiţi 
că mai este un suport de biciclete şi în Parcul Nicolae Romanescu, pus, cred că exact 
acum trei luni de zile, de RAADPFL.  
     Avem extinderea la benzile de circulaţie de la ieşirea din Craiova. Lucrăm deja acolo. 
Probabil aţi văzut că a început să se lucreze în zonă. Se vor extinde pe patru benzi, va fi 
circulaţia. Este un lucru pe care l-am promis încă de anul trecut şi anul acesta este în 
proiectul de investiţii.  
     Dl. Sas – dacă s-a făcut dezinsecţia împotriva ţânţarilor.  S-a făcut, atât timp cât ne-au 
lăsat ploile, dar o să-l invit pe colegul de la Salubritate ca să vă spună exact datele când 
s-a întâmplat acest lucru.  
     În ceea ce priveşte lucrările de pe str. Teilor, o să îi las pe cei de la Direcţia de Investiţii 
să vă spună ce se întâmplă. 
     Despre accesul care se va face în oraş, este o discuţie pe care cred că o avem de patru 
ani de zile deja, despre asta. Credeam că se ştie în sensul că se va mai face o arteră de 
circulaţie pentru intrarea în Craiova, pentru autoturisme,  aşa cum se va mai face pentru 
cei de la Ford, astfel încât să poată să scoată tirurile şi accesul să nu fie îngreunat în zona 
aceasta de Bariera Vâlcii, dar acolo sunt mai multe proiecte de investiţii care vor fi în 
derulare, pentru că se va lucra inclusiv la Pasajul Gârleşti. Cumva, toată zona ar trebui să 
fie descongestionată. 
     În ceea ce priveşte străzile sparte de deţinătorii de utilităţi, vă rog frumos să ne spuneţi 
exact la care dintre străzi vă referiţi, pentru că noi le urmărim ca să nu fie mai mult de 
cnci zile, cât au autorizaţia de spargere, fără să pună asfalt, să le repare. De altfel, dăm 
amenzi zilnic. Au fost cred că şi firme care şi-au pierdut dreptul de a lucra în Craiova, 
tocmai din cauza aceasta. 
     În ceea ce priveşte străzile cu probleme, se lucrează pe toate străzile cu probleme. 
Probabil că aţi văzut ritmul în care se asfaltează. Niciodată nu s-au asfaltat în acest ritm, 
în sensul că am ajuns la performanţa ca să avem cam o stradă sau o alee reabilitată pe zi.  
     Dl. Butari: 
     Suntem la a doua etapă a dezinsecţiei finalizată. Urmează a treia etapă. S-a început cu 
luciul de apă din parcuri. S-a continuat cu grădinile publice şi parcurile. Apoi s-a finalizat 
prin dezinsecţia avio.  Noi suntem la etapa a doua finalizată. Urmează etapa a treia. 
Suntem într-o pauză obligatorie de 10 zile. Deci în perioada aceasta, este posibil să mai 
apară ceva ţânţari, dar cu prima ocazie, la începerea următoarei etape, ne ocupăm. Dacă 
aveţi sesizări, ne ocupăm personal de ele.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 30.06.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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