
Sed ord. 25.08.2022                                                        1                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCESUL-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.08.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
          Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 26 de 
consilieri locali în funcţie, (urmare a luării act de cererea de  demisie  a dlui. Diaconu 
Dan),   sunt prezenţi  în unanimitate. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 
lucrările. 

Cu excepţia d-lui consilier Dindirică Lucian, care este preşedinte de şedinţă şi nu 
se poate conecta, şi a d-lui viceprimar Diaconu Răzvan, care vor vota verbal, în rest, toţi 
consilierii sunt prezenţi în aplicaţie.  
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale: şedinţei  ordinare  din data de 
28.07.2022  şi  şedinţei extraordinare din data de 24.08.2022.Cine este pentru? Vă rog să 
votaţi în aplicaţie. 
  Dl. Consilier  Local Dindirică: 
       Votez pentru. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
          Dl. Consilier Local Nicoli: 
  Votez pentru. Aplicaţia nu-mi funcţionează momentan. 
         D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
         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 
data de 25.08.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 8850/21.07.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, 
prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 25.08.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată în condiţiile Legii nr.448/2006, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie – noiembrie 2022 

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.297/2021 referitoare la aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local, precum şi a procedurii de parcurs a acesteia 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, a categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2023, a asociaţiilor, fundaţiilor şi 
cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
legii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, precum şi a nivelului mediu lunar al 
subvenţiei 

8. Proiect de hotărâre privind includerea municipiului Craiova în clasamentele 
internaţionale ale European Best Destinations 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2022 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată 
în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6 

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.1A, bl.T1, sc.5, ap.5 

16. 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.4, ap.6 



Sed ord. 25.08.2022                                                        3                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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

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

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

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie 
Oltenia S.A., a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Târgului 

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

22. 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.Buzăului, nr.3, lot 2 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Gării din municipiul 
Craiova 

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.286/01.09.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Afrem 
– Afrem S.N.C. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.288/01.09.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sky 
Holdings S.R.L., pentru Andresim S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2000 referitoare la concesionarea  către Orange 
România Communications S.A., a unor terenuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Depou şi Modernizarea 
staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – 
Modernizare depou tramvaie” 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova, apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8” 

30. 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 Viilor” 
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31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu 
două cazane de încălzire” – Liceul „Charles Laugier” 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu 
două cazane de încălzire” – Colegiul Pedagogic „Ştefan Velovan” 

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

34. Întrebări și interpelări 
 
 
      Puncte peste ordinea de zi: 
 

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

2. 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 

 
 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu punctele peste ordinea de zi. Cine este 
pentru? Eu votez pentru. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
       Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 25.08.2022, 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. Raport privind activitatea desfăşurată în condiţiile Legii nr.448/2006, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul I al anului 2022 
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2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie – noiembrie 2022 

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.297/2021 referitoare la aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local, precum şi a procedurii de parcurs a acesteia 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, a categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2023, a asociaţiilor, fundaţiilor şi 
cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
legii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, precum şi a nivelului mediu lunar al 
subvenţiei 

8. Proiect de hotărâre privind includerea municipiului Craiova în clasamentele 
internaţionale ale European Best Destinations 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al 
anului 2022 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată 
în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6 

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.1A, bl.T1, sc.5, ap.5 

16. 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.4, ap.6 

17. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 
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18. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova, în cadrul unor investiţii 

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

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie 
Oltenia S.A., a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Târgului 

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

22. 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.Buzăului, nr.3, lot 2 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Gării din municipiul 
Craiova 

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.286/01.09.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Afrem 
– Afrem S.N.C. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.288/01.09.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sky 
Holdings S.R.L., pentru Andresim S.R.L. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.122/2000 referitoare la concesionarea  către Orange 
România Communications S.A., a unor terenuri aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii “Modernizare Depou şi Modernizarea 
staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – 
Modernizare depou tramvaie” 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova, apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8” 

30. 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 Viilor” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu 
două cazane de încălzire” – Liceul „Charles Laugier” 
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu 
două cazane de încălzire” – Colegiul Pedagogic „Ştefan Velovan” 

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

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

35. 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 

36. Întrebări și interpelări 
 
 
      D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
          Întrucât primul punct pe care îl aveţi pe ordinea de zi nu necesită vot în consiliul 
local, o să vă rog frumos să ajungem la ordinea de zi, ca să putem să supunem aprobării 
şi primul punct să fie desemnarea preşedintelui de şedinţă. Acesta va supune ulterior 
consiliului local, ordinea de zi. 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada septembrie – 
noiembrie 2022 

        Dl. Preşedinte: 
          Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea preşedintelui. 
          Dl. Consilier Local Spânu: 
          Eu propun pe dl. Dindirică. 
          D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
          Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să votaţi în aplicaţie, ca să putem intra în 
derularea şedinţei consiliului local. 
          Dl. Consilier Local Nicoli: 
          Vă rog să consemnaţi, Nicoli pentru. Nu merge aplicaţia, în continuare. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 

perioada septembrie – noiembrie 2022, dl.Lucian Costin DINDIRICĂ. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
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        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip 

Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli 
Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Enescu 
Georgel, Voicinovschi Mădălin Romeo, Săuleanu Lucian Bernd, Diaconu Răzvan, 
Dindirică Lucian) 

- 8 voturi împotrivă (Ungureanu Adriana, Drăgoescu Cezar, Corâţu Cosmin, Cîrceag 
Eduard, Borţoi Manuel, Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin, Sas Teodor 
Nicuşor) 

 
 

2. Raport privind activitatea desfăşurată în condiţiile Legii nr.448/2006, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către asistenţii 
personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2022 

 
 
 

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

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Observăm că avem iar de-a face cu o rectificare bugetară. Ni se mai solicită să 

alocăm un milion de lei către Intencity. Pentru că noi nu suntem de acord, evident, cu 
alocarea aceasta de bani, fără să avem un buget de venituri şi cheltuieli şi o transparenţă 
şi un control pe modul în care se cheltuie aceşti bani, nu putem să susţinem acest punct 
de pe ordinea de zi, însă, pentru că sunt şi alocări de bani către şcoli, grupul USR se va 
abţine la acest punct. Deci, aşa cum am spus, suntem împotriva alocării milionului pentru 
Intencity, dar susţinem celelalte cheltuieli din această rectificare. Vă mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip: 
Răspund eu, dl. preşedinte. Rectificarea asta înseamnă încă 2 milioane venituri 

proprii prin Taxe şi Impozite, două milioane opt sute din taxa de gunoi încasată la taxe şi 
imozite, se trece în bugetul general al primăriei, 1 milion merge la Operă şi vă spun 
imediat de ce, 228 mii lei la Filantropia pentru investiţii, 458 mii lei la transportul 
persoanelor cu handicap, 140 mii la utilităţi, învăţământul primeşte o sumă foarte mare 
pentru reparaţiile în şcoli, aşa cum am făcut tot anul. Să revenim la milionul pentru Operă 
şi tot vehiculatul buget de venituri şi cheltuieli care nu există. A existat un buget pentru 
că este o unitate de stat şi primăria nu a optat să facă acest festival cu un ONG care putea 
să cheltuie banii mult, mult mai uşor. Totul la noi a fost licitaţie şi suma alocată anterior 
pentru achiziţie scenă, artişti şi achiziţie toate, a fost una mai mică. După terminarea 
licitaţiilor, trebuie să completăm bugetul, astfel încât, la final, Opera să vină cu balanţa 
venituri şi cheltuieli. Vreau să vă spun că veniturile curg, însă ele nu pot fi prinse ca 
venituri, la ora actuală, decât când se centralizează şi vine Opera cu rectificare bugetară 
ca să ne introducă înapoi banii în bugetul primăriei. Nu ai cum să faci acum, înainte de 
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spectacol, de concert, în condiţiile în care se vând bilete şi la ora actuală, şi se vând şi 
mâine, până la concert, venituri, şi să le şi introduci în buget, pentru că... 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
D-na viceprimar, bugetele se fac înainte de a demara orice proiect.  
D-na Viceprimar Filip: 
Bugetul de cheltuieli l-aţi primit de fiecare dată. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe proiect, adică pe festival. Mai întâi faci o 

estimare. 
D-na Viceprimar Filip: 
Veniturile se fac din vânzări de bilete. Aţi avut estimare. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aveţi trei surse de venit. Nu, nu aveţi niciun buget. Nu, nici astăzi, dacă vă întreb, 

nu aveţi pe evenimentul ăsta. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, nu mai spuneţi asemenea prostii, că s-au votat în consiliul local. 

Sigur că nu putem să ştim care sunt veniturile în acest moment din vânzarea de bilete, în 
condiţiile în care se vând în continuare bilete la casă. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar puteam să estimăm, să avem o estimare. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Păi este estimată, ce Dumnezeu! 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu nu am văzut. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Câte bilete v-aţi propus să vindeţi? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Toate biletele. Sperăm să fie sold out mâine.  Şi cred că va fi sold out pentru că 

astăzi, din câte înţeleg, tribuna I silver şi II silver va fi sold out, gazonul va fi sold out şi 
rămâne tribuna a II-a pentru mâine. Atât mai rămân. Bilete la tribuna a II-a, deocamdată 
şi mâine sperăm să avem sold out.  

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Eu rămân consecvent, voi vota pentru alocarea sumei de un milion, mai ales că 

banii, după încheierea festivalului se întorc către municipalitate. Acest festival, poate, 
anul acesta nu va genera venituri mari, dar, dacă noi vom fi serioşi şi îl vom organiza cum 
trebuie, dacă vom avea un ONG la fel cum sunt cele două ONG-uri de la Bucureşti, 
StartCub şi Creart, pentru debirocratizare, eu cred că noi avem potenţial, avem o 
platformă foarte bună de festival şi voi vota pentru finanţare. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Foarte scurt. Eu înţeleg, ok, nu putem estima veniturile normal, dar ce s-a întâmplat 

cu estimarea cheltuielilor, adică am ajuns cu o zi înainte de festival, să alocăm încă un 
milion de lei. Asta este clar, că ceva a mers foarte greşit, dacă am fost nevoiţi cu o zi 
înainte să alocăm bani. 

D-na Viceprimar Filip: 
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Vă spun eu, dl. Cîrceag. Niciodată, când porneşti o licitaţie, nu aloci toţi banii 
estimaţi, aloci o parte din ei, ca să porneşti licitaţia. Abia s-au terminat unele licitaţii, 
pentru că aşa este legislaţia, şi acum abia ştie ce cheltuieli mai are.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Haideţi să vă răspund şi eu, d-na viceprimar. Când începi orice afacere, dacă îţi faci 

o covrigărie, trebuie să faci un bussiness plan în care ai un buget de venituri şi cheltuieli, 
estimezi cheltuielile şi încasezi nişte bani. Noi n-am văzut aşa ceva pe festivalul ăsta. Asta 
este problema.  

Dl. Preşedinte: 
Citiţi mai mult, dl. Drăgoescu, un proiect de hotărâre votat anteiror. Toată lumea 

le-a văzut, numai dvs. nu le vedeţi.  
Vă rog să votaţi în aplicaţie, stimaţi colegi. Cine nu este conectat, să voteze verbal. 

Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.084.183 mii lei (640.764 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 443.419 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.102.838 mii lei (640.764 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 462.074 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.2-21 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, conform anexei nr.22 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.5. 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.6. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.24 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova  şi Serviciul Public Management 
Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

- 9 abţineri (Ungureanu Adriana, Drăgoescu Cezar,  Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, 
Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Săuleanu Lucian Bernd) 

 
 

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

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

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-232.934 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

183.133,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.801,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-233.361,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 183.133,000 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.228,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.37/2022. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea 
Romulus, Voicinovschi Mădălin Romeo,  Diaconu Răzvan, Ungureanu Adriana, 
Drăgoescu Cezar, Corâţu Cosmin, Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel,  Sas Teodor 
Nicuşor, Enescu Georgel) 

- 3 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin) 
  

 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022 
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D-na Secretar general Nicoleta Miulescu: 
În forma modificată, prin completarea acesteia cu 25 mii, sponsorizarea pentru 

Operă. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

       Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.680.921 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.714.309 mii lei, 

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

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea 
Romulus, Voicinovschi Mădălin Romeo, Diaconu Răzvan, Corâţu Cosmin) 

- 9 abţineri (Ungureanu Adriana, Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, 
Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Săuleanu Lucian Bernd) 
 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.297/2021 referitoare la aprobarea constituirii 
Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
legii, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, precum şi a 
procedurii de parcurs a acesteia 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

               Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.297/2021, după cum urmează: 
a) anexa nr.1  - se desemnează în calitate de secretar, şef Serviciul Economico-

Financiar și Administrativ, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 
Craiova; 
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b) anexa nr.2 privind Procedura de parcurs a Comisiei de evaluare și selecționare, 
va avea forma prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre; 

c) anexa nr.3 privind Grila de evaluare, va avea forma prevăzută în anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 
În anasamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, a 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2023, a 
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii 
nr.34/1998, precum şi a nivelului mediu lunar al subvenţiei 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă categoriile de servicii sociale, precum şi categoriile de cheltuieli eligibile 
pentru subvenţionarea, în anul 2023, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii 
române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate se adrsează 
beneficiarilor din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Data limită până la care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România 
interesate, pot depune documentaţia de solicitare, pentru a beneficia de subvenţii 
alocate de la bugetul local, pentru anul 2023, este ultima zi lucrătoare a lunii 
septembrie 2022, respectiv 30.09.2022. 

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

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

8. Proiect de hotărâre privind includerea municipiului Craiova în 
clasamentele internaţionale ale European Best Destinations 
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Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Craiova nu este nici Budapesta, nici Viena, nici Veneţia, de aceea, consider că 

trebuie să renunţăm la mare parte din investiţiile pe care le facem, de a transforma Craiova 
într-un oraş turistic, pentru că nu facem decât să aruncăm banii pe fereastră, şi ar trebui 
să ne concentrăm mai mult pe problemele importante ale oraşului, pe o strategie cu 
adevărat profesionistă în domeniul turismului. O să fie destul de dificil să atragem turişti 
în Craiova şi nu facem decât să aruncăm banii pe fereastră, cum ziceam mai devreme, în 
diverse investiţii, şi proiecte, şi alocări de bani pentru a ne înscrie în tot felul de 
clasamente fără un rezultat real. Aşa am făcut şi în trecut. Avem în centru acele 
infochioşcuri care zac defecte de ani de zile, avem fântâna muzicală, de care nu se mai 
ocupă nimeni să o întreţină, şi a rămas defectă, şi nu mai funcţionează de foarte mult timp. 
Noi chiar ne promovăm pe aceste site-uri că am avea fântână muzicală în centru, dar nu 
mai funcţionează. Deci nu cred că este oportun acest proiect. 

Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Din câte ştiu eu, hotelurile din Craiova plătesc o anumită taxă către primărie. Taxa 

asta este special făcută pentru promovarea turismului în oraş. Mi se pare inutil să 
discutăm, că aceşti bani nu pot fi folosiţi decât pentru promovarea turismului în oraş. 
Deci, consider că este oportună promovarea pe un site internaţional care este cunoscut şi 
ar putea ajuta la dezvoltarea oraşului. 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Tocmai pentru că Craiova nu este nici Viena, nici Budapesta, tocmai de aceea avem 

nevoie de promovare. Iar sumele nu sunt mari. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Avem un antecedent, dl. preşedinte, cu Târgul de Crăciun, în care aţi văzut câţi 

turişti au venit şi gradul de ocupare al hotelurilor. Deci, există un câştig de imagine prin 
acest lucru, dar şi pecuniar, şi material. Chiar dacă nu suntem un oraş turistic, asta nu 
înseamnă că nu trebuie să promovăm, şi avem ce să promovăm în acest oraş.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Eu n-o să fiu niciodată de principiul că nu sunt importante parcurile şi trebuie să le 

lăsăm în paragină, eventual să le umplem de şobolani, că nu suntem oraş turistic, sau că 
nu trebuie să avem curăţenie în oraş că nu suntem oraş turistic, sau lucruri de genul acesta. 
Târgul de Crăciun, într-adevăr, ne spune mult despre ceea ce a însemnat colaborarea 
noastră cu European Best Destinations care este site-ul partener al Comisiei Europene şi 
care este site-ul cel mai important din Europa pentru promovarea turismului. Nu am plătit 
anul trecut pentru a fi selectaţi între târgurile de Crăciun, aşa cum nu am plătit nici pentru 
a fi selectaţi în clasamentul pentru târgurile de Paşte. În schimb, am plătit bani pentru a 
ne promova, exact cum au făcut şi Clujul, şi Oradea, cum a făcut şi Sibiul, şi alte localităţi 
din România. Spre deosebire de celelalte localităţi, însă nouă ne-au adus, într-adevăr, mai 
mulţi turişti, pentru că am reuşit performanţa de a intra pe locul 6 în Uniunea Europeană 
la târgurile de Crăciun şi ştiţi bine că, anul trecut, timp de o lună, toate hotelurile din 
Craiova au fost pline. 
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În ceea ce priveşte banii, noi nu putem să dăm altă destinaţie acestor bani, decât 
pentru promovare turistică. Pentru că, într-adevăr, este cum spunea şi dl. Nicolicea, ei 
sunt încasaţi de la hoteluri şi de la operatorii din turism, doar pentru a se face promovare 
turistică. Şi dacă cel mai important site turistic din Europa nu mai este bun de promovare, 
eu nu ştiu cum altfel am mai putea să ne promovăm. Spre deosebire de alţi ani, de data 
aceasta nu am pornit de la firul ierbii, adică să ne facem promovare locală şi să sperăm că 
ajungem la naţională cu ea, ci am pornit în sens invers de la acest site european care nbe-
a adus promovare pe absolut toate posturile de televiziune şi ziarele naţionale. Pentru că, 
în momentul în care am reuşit să intrăm în acel clasament european cu târgurile de 
Crăciun, toată presa a preluat ştirea despre Craiova. Dacă ar fi fost să plătim, numai la 
ProTV ar fi trebuit să plătim reportajul de care am beneficiat gratuit, cu 30 de mii de euro. 
Deci mai mult decât era, practic, această taxă pe care noi am dat-o către European Best 
Destinations. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună promovare pe care puteam 
să o facem oraşului Craiova, cu atât mai mult cu cât, în afara faptului că aude toată lumea 
de noi, din toată Europa, şi cei şase milioane de vizitatori de pe site-ul European Best 
Destinations, plus ce este în România, pentru că toate posturile locale şi naţionale de 
televiziune, au preluat această ştire, să nu uităm faptul că operatorilor craioveni din turism 
li se dă posibilitatea să scrie pe flayere, să folosească pe site-urile proprii logo-ul Craiova 
– best destination. Deci este important faptul că reuşim, cu o sumă mică de bani, să facem 
ceea ce poate, niciun alt oraş din România nu a făcut.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Dacă îmi permiteţi, o scurtă întrebare. Există o strategie de turism profesionistă 

făcută pentru Craiova? Pentru că, dacă noi ne promovăm fără o strategie şi un plan, nu 
vom ajunge undeva. Dar ăsta era primul lucru pe care trebuia să-l facem, să avem un plan 
şi o strategie făcute de o firmă profesionistă, să ne spună direcţia în care să ne îndreptăm, 
după care, să mergem mai departe. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vedeţi cum sunteţi dvs., cei de la USR, neapărat consultanţă, neapărat o firmă care 

să facă un studiu şi când se face un studiu, cum am avut pe cel făcut de Comisia Europeană 
prin cea mai mare firmă din Europa pentru strategia verde a oraşului, aţi venit să criticaţi 
că nu e bine şi că la ce ne trebuie nouă studiul respectiv. Evident că există o strategie şi, 
în baza acestei strategii, care este discutată cu toţi operatorii din turism, să ştiţi că ne 
întâlnim foarte des cu operatorii din turism din Craiova, ca să stabilim ce anume mai 
putem să facem ca să ne ajutăm reciproc, ei pe noi, pentru atragerea turiştilor şi noi pe 
dumnealor, pentru ceea ce înseamnă industria Horeca din Craiova să se dezvolte, aşa am 
ajuns la ideea că trebuie făcute parcuri de distracţie, aşa am ajuns la ideea că este 
important să avem şi noi un festival care nu există în sudul României, aşa cum este 
Intencity de anul acesta, aşa am ajuns la concluzia că trebuie să susţinem financiar 
festivalul Shakespeare, aşa am ajuns la concluzia că trebuie să facem o promovare mult 
mai bună pentru Puppets Occupy Streets şi, din cauza aceasta, doar anul acesta, se 
întâmplă ca festivalul Intencity să fie în acelaşi timp cu Puppets Occupy Street, ca să 
beneficieze şi Puppets de promovarea naţională şi, iată că, deja avem la Craiova astăzi şi 
mâine, toată presa naţională pentru Intencity , dar care vor vedea şi parada păpuşilor. Că, 
e culmea, suntem mai cunoscuţi în Europa pentru teatrul nostru de păpuşi, decât suntem 
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 în România, din păcate. Dar, toate lucrurile acestea, uşor,uşor, prin strategiile pe 

care le facem, ne duc acolo unde ne dorim cu toţii. Şi anume, Craiova să fie un oraş 
cunoscut nu pentru bătaia cu săbiile , că dacă vă uitaţi pe toate site-urile, la toate 
comentariile, asta o să găsiţi, ci pentru ceea ce are frumos acest oraş de oferit.  

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez 

pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

          Art.1. Se aprobă includerea municipiului Craiova în clasamentele internaţionale ale 
European Best Destinations. 

          Art.2. Se aprobă achitarea taxei în cuantum de 22.990 euro, în două tranșe, în lei, la cursul 
de schimb valutar din ziua efectuării plății, practicat de banca comercială prin care 
se efectuează tranzacția. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu 
Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea 
Romulus, Voicinovschi Mădălin Romeo, Diaconu Răzvan, Corâţu Cosmin) 

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

- 4 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Enescu 
Georgel)  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe 
semestrul I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 

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

Art.1. Se aprobă  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2022, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă 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. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate  Craiova S.R.L., 
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe 
cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.65/2022. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

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

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana-
Mihaela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., regulamentul aprobat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.275/2021. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, 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: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

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

- 1 abţinere (Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, 
a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel 
naţional, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6 
Dl. Preşedinte: 

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

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, situată 
în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.6, compusă din două 
camere şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 73,94 mp., construită prin programe 
de investiţii la nivel naţional, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe,  către 
Ştefan Olivia. 

Art.2. Se stabileşte chiria lunară pentru locuinţa prevăzută la art.1 în cuantum de 308,05 
lei, din care suma reprezentând recuperarea investiţiei este în cuantum de 267,82 
lei. 

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

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, 
a unor locuinţe sociale 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
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Votez pentru. 
Art.1.  Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 2 locuinţe sociale, către persoanele 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 

contractul de închiriere a locuinţei identificată la pct.1 din anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Contractul de închiriere a locuinţei prevăzută la pct.2 din anexa la prezenta 
hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova. 

Art.4. 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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 
închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

15. 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.5, ap.5 
Dl. Preşedinte: 
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Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
               Dl. Viceprimar Diaconu: 

Votez pentru. 
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.5, 
ap.5, către Preda Costel Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr. 149890/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 59.890,03 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 de 
ani şi cu un avans de 9.673,72 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 71/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 12,05 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.5, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din acte şi 
1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

Art.7. 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 Preda Costel Marius 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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16. 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.4, ap.6 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

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.4, 
ap.6, către Calciu Puiu, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 
239014/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 125.628,51 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 60.000,00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma 
cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei 
în beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 165/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 24.18 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.6, 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 Calciu Puiu 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. 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

               Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 
vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

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

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

Art.2. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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19. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie 
Energie Oltenia S.A., a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Târgului 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

               Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe  o perioadă de 10 ani, către Distribuţie 
Energie Oltenia S.A., a terenului în suprafaţa de 15 mp., având valoarea de 
inventar de 8780,26 lei, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Târgului, identificat conform Planului de situaţie anexă la prezenta 
hotărâre, necesar modernizării PT 67, prin amplasare PTAB urban 20/0,4 kV, 400 
kVA. 

Art.2. Pedarea – primirea terenului identificat la art.1 se va face pe baza procesului – 
verbal încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca 
obiect stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza 
municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

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. 
 
 

22. 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.Buzăului, nr.3, lot 2 

       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
          Aşa cum am sesizat şi în cadrul şedinţei de comisie, v-am transmis şi un mail cu 
câteva observaţii legate de viciile din cadrul raportului de evaluare, noi nu considerăm un 
preţ corect, considerăm un preţ dublu faţă de preţul pieţei, cel rezultat din raportul de 
evaluare. Avem motive întemeiate să credem lucrul acesta, iar noi dorim să formulăm un 
amendament, şi anume, solicit un raport de verificare al acestui raport de evaluare. 
Evident că vom vota împotriva acestui raport de evaluare  şi, ulterior, un terţ să ne facă 
un raport de verificare al acestui raport de evaluare, să vedem dacă valoarea pe care a dat-
o evaluatorul se menţine. Principala problemă în cadrul raportului este că distinsul 
evaluator a folosit comparabile, deşi avea comparabile la 100 m distanţă de terenul pe 
care l-a evaluat, a folosit comparabile de la 2-3 km distanţă, terenuri mult mai mici de 
2000 mp, aflate în zonă rezidenţială, între case, ş.a.m.d. Deci, prin folosirea unor 
comparabile care nu au nicio legătură cu terenul evaluat, noi considerăm că rezultatul 
evaluării este viciat, de fapt, este dublat, şi diferenţa, evident că o suportă bugetul 
Craiovei, adică banii craiovenilor, şi riscăm să aducem un prejudiciu acestui buget. De 
aceea, zic să fim foarte atenţi la modul în care se întocmesc rapoartele de evaluare şi în 
care se cheltuie banii craiovenilor. Vă mulţumesc! 
         Dl. Consilier Local Spânu: 
         Problemele pe care le ridică colegul nostru, dl. Cezar Drăgoescu, au mai fost 
discutate într-o şedinţă anterioară a Consiliului Local. Acum le-a formulat şi în scris şi 
le-a prezentat colegilor. Eu reiterez acele argumente în care spun că aceste critici 
formulate de colegul nostru nu sunt întemeiate în sensul că acest raport de evaluare nu 
obligă pe evaluator  să apeleze la certificatul de urbanism deoarece Ghidul privind 
standardele de evaluare spune că evaluatorul poate include în dosarul respectiv 
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documente care atestă proprietatea, cartea funciară, certificatul de urbanism şi alte 
documente pe care le consideră necesare. 
     Pe de altă parte, eu spun că nu sunt întemeiate nici criticile privind modul în care 
expertul a evaluat terenul prin raportare la alte bunuri similare. Şi vreau să vă spun aici 
că aceste norme de evaluare spun că evaluatorul poate să utilizeze parţial acele valori 
comparabile. De ce spune parţial? Pentru că tot acest ghid spune următoarea chestiune: 
evaluatorul trebuie să aprecieze cea mai bună comparabilă care a făcut acest lucru. A avut 
trei comparabile.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dl. Spânu, avea o comparabilă la 100 m de terenul evaluat pe care nu a băgat-o în 
seamă. 
 Dl. Consilier Local Spânu: 
 De ce nu citiţi întregul ghid privind normele de evaluare, pentru că tot normele de 
evaluare spun evaluatorului că trebuie avute în vedere acele tranzacţii sau oferte care 
necesită cele mai mici indicii de corecţie. Asta înseamnă că, spre deosebire de evaluările 
care se fac la achiziţii, care să aibă în vedere cel mai mic preţ calitate, aici nu este acelaşi 
lucru pentru că indicele de corecţie trebuie să fie cel mai mic. Deci nu ne raportăm la 
preţul cel mai mic, la oferta cea mai mică comparabilă, ci la oferta cea mai apropiată pe 
care o stabileşte evaluatorul şi nu la cea mai mică. Pentru că dacă ne-am raporta la cea 
mai mică ofertă, atunci am manipula preţul în sensul că un ofertant, dacă este de rea 
credinţă, în relaţii de duşmănie cu cel care oferă terenul Primăriei, poate să afişeze o ofertă 
cu un preţ derizoriu, sau, dacă este în înţelegere cu cel care ne oferă terenul, poatze să 
afişeze, să facă o ofertă cu un preţ exorbitant de mare şi atunci, acest ghid lasă la apreciere 
şi obligă pe evaluator să facă acest lucru. Şi, în consecinţă, evaluatorul a apreciat că cea 
mai bună comparabilă este cea cu nr. 3 pentru că face cele mai mici corecţii. Aşa îl obligă 
ghidul, să apeleze la comparabile care necesită cele mai mici corecţii. Ori una este un preţ 
apropiat de cel stabilit de evaluator la o comparabilă, şi alta la cel mai mic preţ pe care 
dvs. îmi spuneţi că există.  
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Dacă îmi permiteţi şi mie, ca să închidem subiectul, că nu mai are rost să-l ţinem 
deschis. Am primit şi noi solicitările dvs., dl. Drăgoescu. Sigur că putem să cerem o, este 
mult spus, reevaluare, dar putem să trimitem obiecţiile dvs. evaluatorului ca să se uite 
peste ele. Mai mult decât atât, noi am primit, într-adevăr, de la un vecin. Şi el îşi doreşte 
ca să vândă terenul, tot pentru cimitirul Dorobănţiei. Apropo, nu ne interesează certificat 
de urbanism, că noi ştim că facem cimitir acolo, nu construim ceva. Dar, important este, 
într-adevăr, preţul, şi atunci ne-am gândit ca, până se face această reevaluare, să putem să 
vă aducem în şedinţa de consiliu şi raportul pentru celălalt vecin care vrea să vândă, 
practic, urmând să intrăm în comisia de negociere unde şi dvs. sunteţi membru, cu ambele 
rapoarte, iar în comisie să se decidă. Sigur că vrem preţul cel mai mic. Asta ar fi culmea, 
să nu vrem să cumpărăm la preţul cel mai mic. Deci, din punctul acesta de vedere, 
discuţiile cred că nu-şi mai au rostul. Veţi primi şi celălalt raport de evaluare, iar în 
comisia de negociere veţi alege între cele două. Este posibil ca şi acesta, aşa cum s-a mai 
întâmplat şi în celelalte comisii de evaluare, şi acesta, care a venit cu acest preţ, evaluarea 
să poată să scadă proprietarul preţul respectiv şi atunci, să putem să extindem cimitirul. 
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Important este pentru municipalitate, să avem, totuşi, teren, ca să putem să extindem 
cimitirul, pentru că ştiţi cu toţii ce probleme sunt în Craiova cu locurile de veci. Vă 
mulţumesc! 
 D-na Secretar General Nicoleta Miulescu. 
 Deci propunem retragerea. 
 Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
 Dl. Drăgoescu, dar vecinul acesta  oferă terenul la un preţ sub grila notarială? Asta de 
care vorbiţi dvs., că este cam ciudat. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Dl. marinescu, grila notarială nu are nicio legătură cu viaţa cotidiană, decât atunci când 
se dau despăgubiri. 
 Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
 Are mare legătură, vă înşelaţi.  
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Prin centru, unde se vând terenuri cu 500 – 1000 euro, grila notarială este 100 euro. 
Grila notarială are legătură doar când se fac exproprieri cum s-au făcut acum pe Brestei. 
    Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
     Păi peste grilă, dar sub grilă este ciudat, dl. Drăgoescu. 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Vă înşelaţi, noi avem la ora actuală o mare problemă, pentru că va trebui să calculăm 
impozitele pentru anul viitor pe grila notarială, ceea ce este o nebunie pentru colegii noştri 
de la taxe şi impozite. Să vedeţi cât de importantă este. 
         Proiectul de hotărâre a fost retras de executiv. 
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Gării 
din municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

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

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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24. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de 
întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
Dl. Preşedinte: 

              Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
              Dl. Viceprimar Diaconu: 

Votez pentru. 
Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor aferente activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, 

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

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

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

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

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.286/01.09.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Afrem – Afrem S.N.C. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la data de 
01.03.2030, a duratei contractului de concesiune nr.286/01.09.2007  încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Afrem – Afrem S.N.C., având 
ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafată de 20,00 mp, situat în cartier Craioviţa Nouă, zona Complex Orizont. 

  Art.2. Se aprobă renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul contractului de 
concesiune nr.286/01.09.2007, având ca preţ de pornire raportul de evaluare care 
va fi însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.286/01.09.2007. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2006 şi nr.246/2007. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 

nr.288/01.09.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Sky Holdings S.R.L., pentru Andresim S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la data de 
01.03.2030, a duratei contractului de concesiune nr.288/01.09.2007  încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sky Holdings S.R.L., pentru 
Andresim S.R.L., având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafată de 34,40 mp, situat în str.dr.Ioan Cantacuzino 
- zona Pelendava. 

  Art.2. Se aprobă renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul contractului de 
concesiune nr.288/01.09.2007, având ca preţ de pornire raportul de evaluare care 
va fi însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.288/01.09.2007. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.243/2007. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

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

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian Bernd) 
  

 
 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2000 referitoare la concesionarea  
către Orange România Communications S.A., a unor terenuri aparţinând 
domeniului public al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
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   Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2000, prin anularea poz. 4-”Intersecție str. Sadu cu bd. Știrbei 
Vodă, suprafața de 40 mp” şi, pe cale de consecinţă, se modifică art.1 alin.1 şi 
alin.3 lit.a din contractul de concesiune nr.207/01.04.2001 încheiat între Municipiul 
Craiova şi Orange România Communications S.A care vor avea următorul 
conţinut: 

              „Art.1.(1) Obiectul contractului îl constituie concesionarea, prin atribuire 
directă, a terenului, aparținând domeniului public, în suprafață de 200,0 mp, 
situat în municipiul Craiova.  

             Terenul se află în cele 5 (cinci) puncte prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2000. 

 (3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele 
categorii de bunuri: 
a) bunuri de retur terenurile în suprafață de 200,0 mp, situate în punctele din 
anexa care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.122/2000”. 

    Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
de modificare a contractului de concesiune nr.207/01.04.2001. 

   Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Orange România 
Communications S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare Depou şi Modernizarea staţiilor de redresare pentru 
alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou 
tramvaie” 

       Dl. Consilier Local Sas: 
    Aici aş vrea să intervin eu. Vă mulţumesc! La acest punct, mă voi abţine, din două 
motive. Primul motiv este faptul că întârzierea implementării acestui proiect, chiar dacă 
sunt nişte cauze care nu ţin neapărat de Primăria Craiova,  respectiv faptul că nu au fost 
participanţi la această licitaţie, ar împovăra bugetul local cu alte 13 milioane de lei. Pe de 
altă parte, deşi la comisia de buget, executivul a propus respingerea acestui proiect, 
întrucât nu mai există timp de implementare a acestui proiect, până la finalul anului 2023, 
nu mi se pare normal ca municipiul Craiova să piardă o investiţie atât de importantă pe 
fonduri europene, o investiţie de 12 milioane de euro, după devizul vechi, de 15 milioane 
de euro, după devizul actualizat. În ultima şedinţă de consiliu, chiar am luat cuvântul şi 
am tras un semnal de alarmă cu privire la întârzierea implementării acestor proiecte din 
fonduri europene, iar d-na Primar ne-a asigurat că suntem avansaţi în implementarea 
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acestor proiecte şi nu există niciun risc de neimplementare a acestor proiecte până la 
sfârşitul anului 2023. 
 D-na Viceprimar Filip: 
 În afară de acesta. 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Toate proiectele sunt implementate în proporţie de peste 50%. D-na viceprimar, nu mă 
întrerupeţi că ştiu despre ce vorbesc. Mai mult decât atât, într-o informare pe care am 
primit-o anul trecut, în luna august de la Primăria Municipiului Craiova, pe care 
executivul a semnat-o şi şi-a însuşit-o, am fost informat că gradul de implementare al 
acestui proiect este de 42%. Vă pot oferi această hârtie pe care am primit-o oficial, repet, 
iar în hârtia primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională anul acesta, şi pe care d-na 
Primar am văzut că o cunoştea în şedinţa din luna iulie, gradul de implementare în 
managementul acestui proiect era de 55%, deşi sumele rambursate în mod real sunt 
0,12%. În această situaţie, se află şi alte proiecte în implementare şi aş vrea să ne spuneţi 
acum dacă mai există riscul de neimplementare şi la alte proiecte aflate în derulare. 
Mulţumesc! 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 O să vă răspund exact ce v-am răspuns şi luna trecută la aceeaşi întrebare pe care aţi 
avut-o. Dacă nu vă aduceţi aminte, luăm stenograma. V-am spus că toate proiectele pe 
care le avem în curs de implementare, se vor termina înainte de decembrie 2023, care este 
termenul final, mai puţin acesta cu depoul, unde nu avem nicio vină pentru că l-am scos 
până acum la licitaţie de cinci ori şi de cinci ori nu s-a prezentat nici măcar o singură 
firmă. Deci nu ar fi fost acolo vreo idee că am respins noi firmele care s-au prezentat la 
licitaţie sau că nu am fi scos noi la licitaţie. Nu. Pur şi simplu, nici una dintre firme nu s-
a prezentat. 
 În ce stadiu este gradul de implementare al acestui proiect, este, într-adevăr, de 55% 
pentru că, între timp, am mai evoluat şi, ca să înţelegeţi cum se face gradul de 
implementare, trebuie să existe un SF care primeşte un anumit punctaj, trebuie să existe 
un proiect tehnic care primeşte un anumit punctaj, trebuie să existe procedurile făcute 
pentru intrarea în licitaţie pentru care se primeşte un anumit punctaj, după care partea de 
construcţie propriu-zisă, un alt punctaj, şi decontarea banilor care este un alt punctaj. 
Practic, noi am ajuns până în faza de licitaţie, adică avem SF, avem proiectul tehnic pentru 
depoul respectiv. Este clar că nu putem să-l ducem până la capăt, în decembrie 2023. Nu 
suntem în această situaţie numai noi. Suceava are aceeaşi problemă, tot la partea cu 
tramvaiele şi depoul de tramvaie, mai sunt şi alte localităţi. Eu, personal, am discutat cu 
Ministrul Dezvoltării, ca să-l întreb ce facem în această situaţie şi mi-a spus că sunt două 
soluţii: una dintre ele, este aceea să continuaţi acest proiect şi să presupunem că va veni 
până la urmă, o firmă la licitaţie, dar este clar că perioada de implementare va trece de 
decembrie 2023 şi, atunci, vă asumaţi, municipalitatea, că veţi plăti aceşti bani care sunt 
nişte milioane de euro şi nu vrem să ne asumăm că îi plătim, sau, pur şi simplu, întrerupeţi 
acum acest proiect, în faza în care este, şi îl redepuneţi pe ciclul financiar următor, care 
este 2021 – 2027. Atunci, evident că pornim de la acest grad de implementare de peste 
50% care înseamnă SF şi proiectarea pe care le vom păstra, în mod evident, şi vom 
redepune ca şi proiect matur, pe următorul ciclu financiar. Din punctul meu de vedere, şi 
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asta am solicitat, primăria nu pierde niciun ban, pentru că banii se vor lua pe ciclul 
financiar următor, nici nu riscăm să rămânem cu depoul nefăcut pentru că se va face pe 
ciclul financiar următor. Deci, din punctul meu de vedere, şi asta am solicitat şi în cadrul 
comisiei, ca să nu ajungem să fim buni de plată pentru un proiect pentru care nu am 
garantat încă de la luările de poziţie de data trecută că se poate duce la capăt,  v-am 
solicitat ca să pice, pur şi simplu, indicatorii acestui proiect în această şedinţă de consiliu 
local, astfel încât să putem să redepunem proiectul pe POR pentru ciclul financiar 
următor. Va dura mai mult, este adevărat, dar, oricum suntem întârziaţi, şi decât să punem 
şi banii pe el de la municipalitate, mai bine ştim că mai durează un an în plus, dar se va 
face şi se va face pe bani europeni. Mulţumesc! 
 Dl. Consilier Local Sas: 
 Mai sunt şi alte proiecte care au  acest risc sau este singurul proiect cu acest risc? 
Achiziţia de tramvaie ? 
 D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
 Nu. Pot să vă răspund, nu mai există nici unul care să aibă acest risc. Achiziţia de 
tramvaie, după cum ştiţi este făcută de MDRAP, după cum ştiţi, s-a semnat contractul, 
după cum ştiţi, ar trebui, la finalul acestui an, să înceapă să vină tramvaiele. Deci nu avem 
niciun fel de problemă cu implementarea. Eu zic că în primăvara anului viitor, toate 
tramvaiele noi vor fi pe şine în Craiova şi, până atunci, reuşim să terminăm şi celelalte 
două proiecte europene care sunt referitoare la capetele de la linia de tramvai care 
trebuiesc să fie reabilitate. 
 Dl. Preşedinte: 
 Vă rog să votaţi. Dl. Săuleanu a anunţat că la acest punct este abţinere. Din eroare a 
votat pentru.  
 Dl. Consilier Local Nicolicea: 
    Eu sunt împotrivă. Din eroare am votat pentru. 
     Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
 Vă rog să consemnaţi şi la mine că din eroare am votat pentru. Este vot împotrivă. Voi 
vota verbal de acum pentru că aplicaţia are probleme. Pentru următoarele puncte votez 
verbal.  
 D-na Consilier Local Dinu: 
    Vă rog să consemnaţi şi la mine că din eroare, am votat pentru. Este vot împotrivă. 
 Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
 Vă rog să consemnaţi şi la mine că din eroare, am votat pentru. Este vot împotrivă. 
 Dl. Viceprimar Diaconu: 
 Eu mă abţin. 
 Dl. Preşedinte: 
 Votez împotrivă. Proiectul a picat. 
Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu: 

- 14 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus) 
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- 12 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Sas 
Teodor Nicuşor, Enescu Georgel,  Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Voicinovschi Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin, Borţoi Manuel, 
Diaconu Răzvan) 

 
 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii 
„Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 
Craiova, apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit 
”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru 
obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - Gradinița cu program 
prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8”, după cum urmează:  
a) devizul general, în forma actualizată, conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) punctul 5.6 „Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de 

intervenţie” din Capitolul 5 „Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-
economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora”, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției 
prevăzută la art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 şi 2 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.408/2018. 

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

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

30. 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 Viilor” 
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Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

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 Viilor”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                         4.458.853,93 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA            3.960.679,01 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       13 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 12 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. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală 
termică cu două cazane de încălzire” – Liceul „Charles Laugier” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ştiţi foarte bine că am discutat şi în şedinţa de comisie. Este decât o sugestie şi 

o recomandare, pe viitor să ţinem cont şi să ne facem calculele astfel încât să investim în 
energie fotovoltaică, energie verde, pentru că la ce se întâmplă acum pe piaţa de energie, 
este clar că acesta este viitorul. După cum v-am spus şi atunci, o investiţie similară, 
cheltuim undeva la 300 mii euro, ne-ar fi costat 400 mii euro astfel încât liceele, şi 
Pedagogic şi Charles Laugier, să devină independente energetic şi pe perioadă de 25 de 
ani să nu mai plătească curent electric şi gaze. Rugămintea este să avem în vedere pentru 
2023 să facem un proiect pilot, poate pe o şcoală mai mică sau ceva de genul acesta, să 
vedem cum funcţionează pentru că este clar că acesta este viitorul. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- 
Liceul Charles Laugier, astfel: 

                Valoarea  totală a investiţiei (inclusiv TVA)          1.639.871,94 lei 
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   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 369.376,00 lei 
  Durata de execuție a investiției                6 luni, 

            conform  anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.26/2019. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrală 
termică cu două cazane de încălzire” – Colegiul Pedagogic „Ştefan 
Velovan” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, astfel: 

                Valoarea  totală a investiţiei (inclusiv TVA)           1.451.282,90 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 347.004,00 lei 
  Durata de execuție a investiției                6 luni, 

            conform  anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.25/2019. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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M-am uitat şi eu un pic pe ce se modifică acolo. Sincer, este foarte greu să avem 
un control pe toate tarifele ălea, sunt extrem de multe, extrem de amănunţite, fiecare 
operaţiune am văzut că este taxată, tarifele se modifică între 7 şi 10%. 

D-na Viceprimar Filip: 
Acest control îl are Direcţia de Servicii Publice cu aparatul de specialitate care 

verifică şi aprobă şi au drept de semnătură pe acestea . Nici noi nu avem. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu am solicitat mai demult, dacă vă aduceţi aminte, d-na Secretar, şi un raport de 

audit făcut de Curtea de Conturi. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
V-am explicat că niciodată Curtea de Conturi, cu privire la componente, nu a 

reţinut în actul de control, că vi l-am pus la dispoziţie şi anul trecut şi aţi constatat că nu 
aveam obiecţiuni şi nici reţineri cu privire la modalitatea de determinare a tarifului. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Acolo este foarte dificil, la RAADPFL, să ai un control, de aceea noi ne vom abţine. 

Mulţumesc! 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Oricum ei trebuie să respecte normativul legal. 

Dl. Preşedinte: 
Ei respectă legile. Dvs. nu aveţi probe pentru ceea ce spuneţi. 
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez 

pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.469/2013 şi nr.53/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

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

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

 
 

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

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am studiat cu atenţie materialul. Am văzut că sunt o groază de reglementări şi 

tarife impuse de ANRE acolo, însă ceea ce m-a surprins în mod neplăcut şi de aceea voi 
vota împotrivă, este faptul că am văzut că pentru anul acesta ne propunem să bugetăm o 
pierdere mai mare cu 4 milioane de lei faţă de anul trecut. Am văzut că s-a votat lunile 
trecute în adunarea generală ADI Termis 24% pierderi. Erau 19 milioane pierderi anul 
trecut şi „ne-am propus” 23 milioane RON pierderi anul acesta. Nu mi se pare normal 
odată cu creşterea tarifelor, tot timpul, de la an la an să crească pierderile. Cât de curând 
vom ajunge la 50% pierderi şi nu este absolut deloc normal.Deci avem 4 milioane de lei 
în plus pierderi. 

D-na Director Nicolăiţă: 
Bună ziua! Si data trecută şi acum este acelaşi procent de pierderi aprobat conform 

legii. Nu venim cu nicio majorare la pierderi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar aveţi 19 milioane la tariful trecut şi 23 milioane la tariful acesta în materialul 

prezentat.  
D-na Viceprimar Filip: 
Pentru că a crescut şi tariful şi procentul creşte proporţional cu tariful. Nu procentul 

creşte. Procentul este acelaşi numai că se aplică la un tarif mai mare. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Da, dar este foarte mult. Diferenţa de tarif este foarte mică, chiar dacă înmulţim cu 

90 mii de gigacalorii sau câte se pierd.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Din păcate, nu ne dorim nici unul dintre noi să crească preţul la gigacalorie. Din 

păcate, ceea ce se întâmplă, situaţia de la nivel naţional, ne aduce în această conjunctură 
ca să supunem votului. Sunt deciziile pe care le ia ANRE şi pe care suntem obligaţi să le 
transpunem în hotărâri de consiliu local. Dacă nu votăm aceste tarife este foarte simplu: 
nu ni se mai livrează energia termică pe timpul iernii. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Sunt de acord cu dvs., aşa este, dar spuneţi-mi dvs., că ajungem iar la ce a spus 

colegul meu, Cosmin Teodorescu. Care este strategia termică a acestui oraş? Pentru că 
noi, an de an, 5 milioane de euro, după cum vedem, îi bugetăm în pierderi. În zece ani 
sunt 50 milioane de euro. Adică trebuie să vedem încotro ne îndreptăm. 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Strategia termică a acestui oraş, v-am mai explicat-o şi în timpul şedinţei de 

consiliu când m-aţi întrebat dvs. despre panouri fotovoltaice ş.am.d şi v-am spus că ne 
dorim să accesăm fonduri europene pentru înlocuirea tuturor conductelor. Nu suntem în 
situaţia Bucureştiului, dar în zece ani de zile putem să ajungem şi noi în această situaţie 
şi pentru asta vom lua fonduri europene. Este clar că cea mai bună energie livrată este 
aceasta în sistem de termoficare şi, probabil, va rămâne singura din Europa care se va 
accepta peste câţiva ani de zile. Între timp, investim în panouri fotovoltaice. Din cauza 
asta, lucrăm la două proiecte acum, ca pe suprafaţa fostei gropi de gunoi de la Valea 
Şarpelui, pe o parte să facă parc, iar pe partea cealaltă să punem panouri fotovoltaice . De 
asemenea, pe canalul casetat Corniţoiu, care este în zona Lidl, vom pune panouri 
fotovoltaice, astfel încât să putem să ne asigurăm în sistem, măcar iluminatul public. V-
am spus, de asemenea, că este, la ora actuală, nereglementat de stat, ca ceea ce producem 
noi, ca şi energie, din aceste panouri fotovoltaice, să se compenseze, adică să putem să 
primim, în timpul iernii energia respectivă şi că facem toate demersurile prin Asociaţia 
Municipiilor din România să ajungem, totuşi, în această situaţie. Complexul Energetic 
Oltenia, în acest moment, se desprinde de CET II. Noi nu ne-am asumat ca să intrăm într-
o combinaţie cu CET II sau într-o firmă cu Termo Urban şi CET II, până când nu vom 
vedea care sunt condiţiile în care putem să facem acest lucru. Deocamdată, am avut foarte 
multe întâlniri, atât cu reprezentanţii de la CE Oltenia, cât şi cu Ministrul Energiei  ca să 
putem să obţinem cele mai bune condiţii pentru desprinderea, adică să se dea suma de 
bani pe care noi am solicitat-o, pentru supravieţuire, pe câteva luni de zile a CET II, exact 
cum s-a întâmplat şi cu Termo Urban pe care noi l-am finanţat la început, aşa să se 
întâmple şi acum, să le dea numărul de locomotive necesare transportului de cărbune, să 
li se asigure toată cantitatea de cărbune necesară pentru alimentarea oraşului Craiova şi 
la preţ de Complex Energetic Oltenia, având în vedere că, peste câteva luni de zile, CET 
II practic, va intra în concurenţă cu Complexul Energetic Oltenia, pentru că va deveni şi 
acesta producător de energie. Să ştiţi că-mi dau doctoratul în energie şi toată vara asta am 
făcut. Aveţi încredere că încercăm să găsim cele mai bune soluţii, astfel încât Craiova să 
fie alimentată cu energie termică şi să nu avem sincopele din alte oraşe. Din păcate, la 
multe dintre aceste situaţii, jucăm cu arma la tâmplă, pentru că nu suntem noi cei care 
putem să luăm deciziile respective, ci se ia mult mai sus de noi. Dar acolo unde putem, 
negociem şi noi cu toate forţele, astfel încât să fie bine pentru municipalitate. Dacă vreţi, 
poate avem o dată o discuţie pe grupurile de consilieri, astfel încât să fiţi cu toţii la curent 
despre ceea ce se întâmplă. Deocamdată, nu mi-am permis să iau nicio decizie foarte 
drastică, cum ar fi putut să fie aceea de a încerca să fac o discuţie de o firmă care să 
înglobeze atât Termo Urban, cât şi CET II. Deocamdată, aşteptăm să vedem cum 
supravieţuieşte CET II în primul an de zile şi după, putem să discutăm şi noi mai departe 
ce avem de făcut. Dar important este că, în acest an, Craiova va fi alimentată cu energie 
termică. Nu vom avea niciun fel de sincope, s-a lucrat şi se lucrează în continuare la tot 
ceea ce înseamnă această parte de revizie de conducte, deci suntem în grafic cu toate 
lucrurile, ca iarna asta să o trecem cu bine.  

D-na Viceprimar Filip: 
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Vizavi de Termo Urban, noua societate, încă de la înfiinţare a demarat strategie pe 
un cartier care este cel mai compact din punct de vedere al consumatorilor de energie 
termică de la Termo, deci cartierul Valea Rosie. Deja s-a lucrat strategia pe tot cartierul 
Valea Roşie pe punctele termice şi este dat în lucru la următoarea fază SF-ul, să vedem 
cu ce propuneri vin specialiştii, repet, pentru cel mai compact din punct de vedere al 
abonaţilor, cartier din Craiova. Restul, aşteptăm la final. Şi trebuie să ştie şi cetăţenii că 
nu s-a stat degeaba. Suntem în prag de iarnă. Peste 95% din revizii sunt executate, în urma 
colaborării cu asociaţiile de proprietari, aşteptăm listele cu debranşările pentru că foarte 
mulţi dintre cetăţeni nu mai ajung la Termo să anunţe debranşarea. Când vom avea la 
sfârşitul lui septembrie listele, decidem şi cele 5% ce investiţii mai facem în reviziile pe 
acele zone. 

Dl. Consilier Local Stoian: 
La tot ce a spus d-na Primar şi d-na Viceprimar, mai adaug că în această ecuaţie 

trebuie să luăm în calcul şi pe aceşti preşedinţi de asociaţie, pe care trebuie să găsim o 
soluţie să-i constrângem să recupereze mai bine banii. Eu zic că de aici, asta e principala 
problemă în toată această ecuaţie.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Suntem de acord cu dvs., dl. Stoian, pentru că sunt foarte multe persoane care spun 

că-şi plătesc datoriile către furnizorii de utilităţi şi, din păcate, suferă, pentru că ceilalţi 
sunt rău platnici. 

D-na Viceprimar Filip: 
Avem 8 situaţii de asociaţii, majoritatea din Craioviţa, care au datorii. I-am 

debranşat. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez 

pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 
distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
431,76 lei/Gcal, la 463,51 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.2. Se aprobă modificarea prețului local de producere, distribuție și furnizare a 
energiei termice distribuită din centrale termice, de la 2145,40 lei/Gcal, la 869,20 
lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.3.  Se aprobă modificarea tarifului local de facturare pentru populație, de la 388,33 
lei/Gcal, la 420,08 lei/Gcal, exclusiv TVA. 

Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul Local, 
să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj, 
ordinea de zi din data de 31.08.2022, ora 09,00. 

Art.5. Se împuterniceşte președintele Adunării Generale a Asociaților ADI Termis Dolj, 
doamna Maria Nuță,  să semneze actul adițional la contractul de delegare a 
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gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 
în municipiul Craiova. 

    Art.6. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.91/2022. 

    Art.7. Se aprobă cota de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizat cu energie 
termică (SACET), în cotă procentuală de 5% din tariful de producere şi distribuţie 
a energiei termice pentru Termo Urban Craiova S.R.L. 

   Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Termo Urban 
Craiova S.R.L., doamna Maria Nuță, reprezentanții Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților ADI Termis Dolj și Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „TERMIS DOLJ” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

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

- 4 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian Bernd, 
Borţoi Manuel) 

- 5 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Corâţu Cosmin) 

 
 

35. 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 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
În forma modificată, cu completarea pe care am adăugat-o, legată de înfiinţarea 

laboratorului de microbiologie. 
   Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
   M-am uitat şi eu peste ce se întâmplă acolo. Sincer, n-am mai văzut atât de multe 

modificări şi nici nu le înţeleg, nici nu sunt explicate cum trebuie, nu spun că n-ar fi 
necesare. D-na Manager cu siguranţă ştie mai bine, dar sunt foarte multe transformări de 
posturi, modificări. Sunt mult prea multe şi multe transformări de posturi din asistenţi în 
doctori şi invers, de aceea, noi ne vom abţine.  

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai suntdiscuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă 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, 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.326/2022. 

Art.3. 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: 
- 20 voturti pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

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

- 6 abţineri  (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian Bernd, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin) 

 
 

36. Întrebări și interpelări 
  D-na Consilier Local Ungureanu: 
  Doamna Primar, vă rog, să se pună mai multe coşuri de gunoi. De 3 luni nu s-au 
pus nici în Parcul Romanescu nici pe străzile din Craiova. 
  Dl. Consilier Local Corâţu: 
          Propun spre analiză în cadrul Comisiei de Sistematizare a oportunităţii de realizare 
a unui sens giratoriu la intersecţia Bulevardelor Carol I şi Dacia, în scopul fluidizării 
traficului din zonă. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Ieri am avut ocazia de a merge, la solicitarea unor cetăţeni , pe str. Moldova, Brăila 
şi Muntenia şi, d-na primar, vă spun sincer că acolo avem de-a face cu sinistraţi, cu 
cetăţeni ai Craiovei sinistraţi. Este cea mai deplorabilă situaţie a carosabilului, care de 
fapt, nu există, pe care am văzut-o vreodată în Craiova. Rugămintea este, pentru că ştiu 
că avem contract cadru de asfaltare, neapărat până la începutul iernii, adică toamna 
aceasta, aceste străzi să fie prinse pentru asfaltare. Cei de la Compania de Apă au tras 
conducta de canalizare, deci nu mai trebuie spart. Neapărat străzile Moldova, Brăila şi 
Muntenia ar trebui asfaltate. Vă spun că dacă vă duceţi acolo, este risc pentru toţi oamenii 
care stau acolo, când se duc copiii la şcoală, să se răstoarne. Eu nu am văzut niciodată aşa 
ceva la noi în Craiova, v-o spun cu mâna pe inimă, faţă de ce am văzut acolo. Şi trebuie 
găsită o soluţie pentru oamenii aceia. Până la urmă, sunt plătitori de taxe şi impozite, sunt 
oameni aflaţi în zona B a oraşului, deci nu poţi să zici că sunt la periferie. Neapărat trebuie 
să asfaltăm în toamna aceasta. Mulţumesc! 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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  Ştim situaţia. În ceea ce priveşte străzile Brăila şi Muntenia vor beneficia de 
finanţare prin programul Anghel Saligny, care a fost deja aprobat de Guvernul României. 
Avem proiectare, avem tot ce trebuie, avem inclusiv licitaţia terminată, deci în momentul 
în care ni se asigură finanţarea, vom intra pe aceste străzi. Mâine este vineri şi merge dl. 
viceprimar Răzvan Diaconu la Bucureşti şi va semna, împreună cu Ministrul dezvoltării 
pentru primele două proiecte de străzi din Craiova, pe programul Anghel Saligny. 
Urmează şi toate celelalte. Cum se semnează, în acel moment intrăm pe străzile 
respective. La Moldova, situaţia este un pic mai specială. Noi decopertasem, adică 
pregătisem zona ca să facem asfaltările, şi a trebuit să ne oprim pentru că ne-au sesizat 
cei de la firma de asfaltări că este o problemă cu cadastrele în zonă, în sensul că sunt 
oameni de pe stradă care s-au intabulat pe o parte din stradă. Şi atunci, este efectiv 
imposibil să putem să facem o investiţie cât timp nu descurcăm situaţia juridică a acestor 
terenuri şi, mai mult decât atât, pe cealaltă parte a străzii, se va lucra la canalul colector, 
care preia canalizarea din mai multe zone din Craiova şi în alte două localităţi învecinate 
ale Craiovei, deci, practic este cea mai importantă lucrare din Craiova, a celor de la 
Compania de Apă. Până în momentul în care ei nu vor ieşi de pe acel tronson cu 
canalizarea, nu vom putea să facem asfaltarea. Adică ştim ce se întâmplă acolo, suntem 
în situaţia în care am solicitat firmei de asfaltări, ca totuşi, să pregătească strada pentru 
perioada iernii, asftel încât să pună măcar, asflat din acesta frezat ca să se poată circula 
pe perioada iernii. Am fost asigurată că maxim în luna septembrie, se va pune acest asfalt 
frezat, iar pe măsură ce îşi termină cei de la Compania de Apă lucrările, pe o parte din 
tronsonul străzii, vom putea să intrăm cu asflatarea, iar pe cealaltă parte suntem, la ora 
actuală, în discuţii destul de avansate cu proprietarii, astfel încât să putem să preluăm de 
la ei strada respectivă sau bucăţile respective, astfel încât să putem să ne continuăm 
lucrările. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Legat de str. Moldova, până se descurcă situaţia asta juridică, puteţi să asfaltaţi 
măcar trotuarele. Femeile cu cărucioare cu copii nu au pe unde să circule.  
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Exact în trotuare au intrat, dl. Drăgoescu. O să le punem asfalt frezat ca să poată să 
circule. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Apa are un metru la propriu atunci când ploua. Chiar nu se poate circula. 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Ştiu situaţia. Întâmplător, verişorii mei stau pe strada respectivă, deci chiar ştiu ce 
se întâmplă.  
  Pentru d-na Ungureanu – să ştiţi că încă nu am finalizat licitaţia pentru coşurile de 
gunoi. Când se va adjudeca, vom putea să le schimbăm.  
  Dl. Corâţu care ne propune în comisia de sistematizare să realizăm un giratoriu 
între bd. Carol şi Dacia, eu îmi aduc aminte că, acum câţiva ani, a fost acolo pus, de probă, 
un giratoriu, dar ne-a rugat Poliţia Circulaţie să îl retragem pentru că se produceau tot 
felul de ambuteiaje, dar voi propune din nou comisiei de sistematizare să ia în calcul 
discuţia respectivă să vedem ce se poate face.  
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  Dl. Voicinovschi, ne propuneţi amplasarea de cântare de control pentru populaţie, 
în special în noua piaţă Chiriac unde nu intra cineva în magazinul municipalităţii ca să 
realizeze acest lucru. Practic, să ştiţi că în magazinul municipalităţii, se găseşte un aparat 
care verifică, de fapt, dacă sunt nitraţi sau tot felul de substanţe chimice. Asta se verifică 
în interiorul magazinului cu aparatele respective, dar este cântar de control, spune dl. 
director de la Pieţe, în inteirorul magazinului. 
  Dl. director Mărăcine: 
  Teoretic, în activitatea de vânzare legume fructe în Piaţa Chiriac se desfăşoară din 
boxe, din acele boxe şi nu este  obligaţie de a pune cântar de control la spaţii, dar are 
dreptate, o să fim mult mai transparenţi şi o să punem un loc unde cântarul respectiv să 
fie consultat de toţi consumatorii. 
  Dl. Consilier Local Cîrceag: 
  O scurtă întrebare. Ce se întâmplă mai exact, cu parcul Pedagogic? În special cu 
latura nord, pentru că am primit poze de la locuitorii zonei, pe lângă faptul că s-au tăiat 
diverşi copaci care, cel puţin din poze, nu păreau uscaţi, a apărut un gard de BCA-uri de 
2 m care, mai degrabă este pentru un penitenciar, decât pentru un parc.  Nu este clar care 
este scopul gardului respectiv.  
  D-na primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Dl. Cîrceag, să ştiţi că la parcuri chiar ne pricepem. Este un proiect acolo de 
reabilitare a zonei respective, unde v-aţi uitat dvs. este partea de părculeţ mediteranean şi 
veţi vedea ce frumos va arăta. Va avea inclusiv o terasă pe care o va administra 
RAADPFL, cu toalete, cu tot ceea ce este necesar într-un parc. Am fost şi eu întrebată 
dacă se construieşte vreun bloc acolo în zonă. Nu. Se construieşte o cascadă undeva, lângă 
zona de blocuri pentru că acolo va fi un colţişor japonez, dar aveţi încredere că aţi văzut 
că la parcuri chiar ne pricepem şi o să iasă ceva foarte frumos. Aducem şi marea, şi 
muntele, va fi foarte frumos.  
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 25.08.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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