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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 28.07.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
          Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi  25, 1 consilier lipseste având cerere depusă pentru încetarea 
mandatului prin demisie (dl. Diaconu Dan), 1 consilier absent motivat (dl. Borţoi 
Manuel). 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, votând verbal,  toţi consilierii sunt prezenţi în aplicaţie.  
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţei  ordinare  din data de 30.06.2022 
şi extraordinare din data de 13. 07.2022. Cine este pentru?  
         Dl. Consilier Local Cîrceag: 
        D-na Secretar, vă rog să-mi consemnaţi votul pozitiv pentru procesele verbale, 
momentan, verbal, deoarece încă nu reuşesc să mă conectez la aplicaţie.  
        Dl. Consilier Local Dindirică: 
        Eu votez pentru. 
         D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
         Deci procesele-verbale au fost votate 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 28.07.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 8510/21.07.2022, 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 28.07.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local 
al dlui.Diaconu Dan 

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

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

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

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primărului Municipiului Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al serviciului social „Locuinţă protejată pentru victimele 
violenţei domestice” 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str. Theodor Aman, nr.1, blocul Casa Albă, sc.B, ap.2 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, 
nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.14 

18. 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.2, ap.16 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia,  
nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.8 

20. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova, în cadrul unor investiţii 
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21. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Administraţia Naţională 
de Meteorologie (ANM), a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir Aeroport, 
nr.150D 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra  terenului care aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. Severinului nr. 34H 

24. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de vânzare al imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str. Opanez nr.15 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile 
individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe 
amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului– Bulevardul 
Tineretului, până la intersecția str.Brestei–str. Râului 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul 
şcolar 2022-2023 

28. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului Verbal de constatare a 
neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. 
Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr.1052/2013, 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea 
anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 11/2017 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de închiriere 
încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Insieme Mangibene S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarii 
apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, decât cea de locuit din bl.29A, Calea 
Bucureşti, nr.49 

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, la intersecţia b-dului Oltenia cu b-dul Tineretului – zona 
Materna 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Mitropolia 
Olteniei -Arhiepiscopia  Craiovei şi Municipiul Craiova 
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33. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui bun care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.394/2018 referitoare la aprobarea preţului biletelor şi abonamentelor de 
acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova 

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

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

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

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

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate 
de membru fondator, la înfiinţarea  Asociaţiei Grupării Europene de Cooperare  
Teritoriala (GECT) ,,Euroregiunea  Dunarea  de Mijloc" 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.298/2022 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea 
și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; 
detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime 
de oxigen” 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.356/2022 referitoare la schimbarea unui amplasament al capătului de 
traseu utilizat de operatorii judeţeni de transport public de persoane 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.334/2019 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de 
cartier şi terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activităţii de 
Karting Electric pe pista Velodom situată in Parcul Nicolae Romanescu 

46. Proiect de hotărâre privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor în centru 
municipiului Craiova, la fiecare sfârşit de săptămână,  pe toată durata lunii august  

Iniţiatori, 
Consilieri municipali:  
Eduard-Alexandru Cîrceag 
Cezar Mihail Drăgoescu  
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Manuel Borţoi 
Nicu Cosmin Teodorescu 

                                                                                             Lucian Bernd Săuleanu 
47. Întrebări și interpelări 

 
 
      Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, 
în domeniul public al statului, a unor imobile-terenuri, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Craiova 

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

Craiova din data de 28.07.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier local 
al dlui.Diaconu Dan 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primărului Municipiului Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al serviciului social „Locuinţă protejată pentru victimele 
violenţei domestice” 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str. Theodor Aman, nr.1, blocul Casa Albă, sc.B, ap.2 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.14 

18. 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.2, ap.16 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia,  nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.8 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Administraţia 
Naţională de Meteorologie (ANM), a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir 
Aeroport, nr.150D 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra  terenului care aparţine 
domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. Severinului nr. 34H 
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24. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de vânzare al imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str. Opanez nr.15 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile 
individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe 
amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului– Bulevardul 
Tineretului, până la intersecția str.Brestei–str. Râului 

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

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul 
şcolar 2022-2023 

28. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului Verbal de constatare a 
neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. 
Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr.1052/2013, 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului 
Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru 
actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 11/2017 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de închiriere 
încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Insieme Mangibene 
S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarii 
apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, decât cea de locuit din bl.29A, Calea 
Bucureşti, nr.49 

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, la intersecţia b-dului Oltenia cu b-dul Tineretului – zona 
Materna 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Mitropolia 
Olteniei -Arhiepiscopia  Craiovei şi Municipiul Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui bun care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.394/2018 referitoare la aprobarea preţului biletelor şi abonamentelor de 
acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul 
Craiova 
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35. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-
economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Eroii Sanitari” 

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

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

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

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate 
de membru fondator, la înfiinţarea  Asociaţiei Grupării Europene de Cooperare  
Teritoriala (GECT) ,,Euroregiunea  Dunarea  de Mijloc" 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.298/2022 referitoare la aprobarea proiectului „Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova - Reabilitarea 
și extinderea instalației electrice, ventilare și tratarea aerului, fluide medicale; 
detectare, semnalizare și alarmare incendii în cazul depășirii concentrației maxime 
de oxigen” 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.356/2022 referitoare la schimbarea unui amplasament al capătului de 
traseu utilizat de operatorii judeţeni de transport public de persoane 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.334/2019 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, grădinile de 
cartier şi terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatii 
de Karting Electric pe pista Velodom situata in Parcul Nicolae Romanescu 

46. Proiect de hotărâre privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor în centru 
municipiului Craiova, la fiecare sfârşit de săptămână, pe toată durata lunii august  

Iniţiatori, 
Consilieri municipali:  
Eduard-Alexandru Cîrceag 
Cezar Mihail Drăgoescu  
Manuel Borţoi 
Nicu Cosmin Teodorescu 

                                                                                             Lucian Bernd Săuleanu 
47. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, 

în domeniul public al statului, a unor imobile-terenuri, în vederea dării în 
administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Craiova 
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48. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al dlui.Diaconu Dan 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

Art.1.  Se ia act de demisia din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a domnului Diaconu Dan şi, pe cale de consecinţă, se 
constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a  mandatului 
acestuia. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Mulţumesc că mi-aţi dat dreptul la cuvânt. Aş aprecia dacă am avea un ritm un pic 

mai lent la şedinţa aceasta, că nu suntem la reclamele la Palmolive. Dvs. aşa vorbiţi. Ca 
la prompter. Şi să discutăm încet şi calm fiecare punct în parte. Şi fără să ne mai tăiaţi 
microfonul. 

Legat de punctul de pe ordinea de zi, grupul USR, vă spun din start că nu va vota, 
va vota împotriva acestui punct din două considerente. 

D-na primar ne-a promis nouă, tuturor craiovenilor, în februarie anul acesta, că va 
investi în decursul anului de la bugetul local 90 de milioane de lei şi toată lumea ştie că 
la buget a fost anexa 70 în care ştim foarte clar ce investiţii s-au propus acolo şi cred că 
şi dumneaei ştie.  

Constatăm cu stupoare că la jumătate de an sunt investiţii decât de 7,7 milioane de 
RON. Deci ăsta este un grad de realizare de, undeva de 8% pe investiţii. De ce? Păi e 
simplu. Preferăm să cheltuim banii pe paranghelii. Am alocat 5 milioane de euro către 
festival, în loc să-i investim, adică vă daţi seama că în acest interval de şase luni, sunt 
companii, societăţi comerciale, SRL-uri, care au investit mult mai mult decât a investit 
municipalitatea în oraşul nostru. 

Iar al doilea motiv pentru care vom vota împotriva execuţiei bugetare este legat de 
fonduri europene. Tot la prezentarea bugetului, d-na primar ne spunea şi ne promitea că 
va atrage anul acesta 50 de milioane de euro fonduri europene. Constatăm acum la şase 
luni după ce a trecut jumătate de an, că nu a reuşit să absoarbă decât 10 milioane de euro. 
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Bineînţeles, noi ştim asta şi ştim că suntem ultimii şi stăm prost pe absorbţia fondurilor 
europene, dar de acum încolo, în anii viitori, am vrea să vedem nişte bugete realiste, deşi 
noi ştim că hârtia poate suporta orice. Bugetele ce vor fi prezentate consiliului local, ar 
trebui să fie de bun simţ măcar, şi să aibă legătură cu realitatea. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vă va răspunde d-na Ştefan! 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Bună ziua, d-na Ştefan! De la dvs. am cifrele. Ştiu că am vorbit şi în şedinţa de 

comisie. 
D-na Director Ştefan: 
Aceleaşi răspunsuri le veţi primi. Execuţia pe investiţii ştim că necesită nişte 

proceduri care au perioade reglementate clar, astfel încât la următoarea execuţie veţi asista 
la sume deja achitate foarte mari. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aveţi o prognoză, d-na Ştefan? Ştim şi noi ce înseamnă un proiect şi o investiţie, 

dar şi când s-a făcut bugetul ştiaţi.  
Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, lăsaţi-o să vă răspundă. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar mai sunt şase luni până la finalul anului, totuşi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Asta zic, da. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Păi dvs. ne judecaţi pe noi acum, la jumătatea anului, că n-am cheltuit ca până la 

finalul anului. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu constat nişte cifre. Nu judec nimic. Decât că suntem la 8%. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Sunteţi aşa, precum o Casandră. Faceţi previziuni pentru viitor, dl. Drăgoescu. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Suntem la 8% pe investiţii . 
D-na Director Ştefan: 
Sunt multe contracte deja încheiate şi realizările vor fi destul de substanţiale. Astfel 

că, pe buget local, la ora actuală, zic, până la sfârşitul lunii, cam 20 de milioane se vor 
achita.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi ca să vă răspund şi eu, pentru că tot aţi ridicat subiectul fonduri 

europene, toată lumea vorbeşte despre fonduri europene. Nimeni nu ştie, de fapt, din afara 
primăriei, cât am absorbit până acum, cât avem în plan, ş.a.m.d. Cred că, pentru toată 
lumea, ar fi bine să fac o informare şi o să profit de acest lucru, ca să fac această informare. 
Până atunci, aş vrea să vă spun că nu înţeleg de ce nu votaţi proiectul de buget, pentru că 
banii care se iau de la investiţii, se duc tot în investiţii. De exemplu, luăm de la Traian 
lalescu şi trimitem mai departe către asfaltarea de străzi din periferii. Şi cred că toată 
lumea înţelege că este nevoie de această asfaltare. De ce luăm de la Traian lalescu? Pentru 
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că am aşteptat un an şi jumătate avizul de la mediu. Nu ştim de ce a durat atât de mult. 
Nici nu mai încercăm acum să găsim alte argumente în favoarea unuia sau altuia. Poate 
pentru că au fost nişte colegi de-ai dvs. de partid, cel puţin aşa aflăm, care erau supăraţi 
că se taie copacii, deşi spuneam că plantăm de şase ori mai mulţi în zonp, dar nu mai 
contează chestiunile astea. Cu certitudine însă, doar după avizul de la mediu am putut să 
mergem mai departe cu acest proiect, să-l scoatem la licitaţie. Pe toate calculele pe care 
le-am făcut, pentru că, să ştiţi că este într-o continuă dinamică. Ne dăm seama dacă acest 
proiect nu poate să ajungă la finalitate anul acesta, aşa cum am fi sperat, atunci luăm banii 
şi îi direcţionăm către altă categorie de investiţii, aşa cum se întâmplă acum cu aceşti bani. 
Deci, am dat drumul la licitaţii pentru Traian Lalescu, dar ne-am dat seama că mai 
devreme de luna octombrie nu se vor încheia. Asta înseamnă clar că în luna octombrie nu 
putem să începem să facem proiecte de asfaltare pentru că, ştiţi şi dvs., vine iarna, sunt 
nişte normative, nu ne lasă mai departe. Din cauza asta, banii i-am direcţionat către 
reparaţii de drumuri, se lucrează în periferie. Aţi văzut, ritmul de lucru este cam o stradă 
pe zi. Şi zic că este important pentru cetăţenii de acolo. Asta vizavi de bugetul local. 

În ceea ce priveşte situaţia de la fonduri europene, vreau să vă spun că valoarea pe 
POR pe care am contractat-o este de 524.772.099 lei. Următorul oraş din Oltenia vine la 
o distanţă foarte mare de noi. Este vorba de Târgu Jiu, de exemplu, 204.391.000 lei, deci 
mai puţin de jumătate. Dar aş vrea să vă spun şi care sunt aceste proiecte şi, eventual, şi 
stadiul lor, ca să înţelegeţi că nu avem nicio problemă să finalizăm aceste proiecte până 
la finalul ciclului, care înseamnă luna decembrie 2023. Deci mai avem un an şi jumătate 
până când trebuie să se finalizeze aceste proiecte. Singurul la care avem emoţii, este 
depoul, pentru că acolo deja l-am scos de patru ori la licitaţie şi nu s-a prezentat nimeni. 
Am făcut o adresă către Ministerul Dezvoltării să găsim o variantă, măcar să putem să 
luăm instalaţiile, pentru că, este foarte clar că, dacă mergem în ritmul ăsta care, încă o 
dată, nu este din vina administraţiei, putem ajunge să nu absorbim fondurile şi atunci 
încercăm cu un an şi jumătate înainte de data limită, să găsim o soluţie, astfel încât să fie, 
totuşi, şi acest proiect încheiat în codniţii bune pentru municipalitate.  

Avem deci, cale de tramvai Henry Ford şi management de trafic aferent, 
management trafic tramvaie, staţii de redresare – 11.794.000 euro. 

Cale de tramvai pe Calea Severinului, zona industrială Cernele de Sus – 11.181.000 
euro. 

Modernizare depou tramvaie – este cel despre care v-am spus. Are o valoare de 
12.209.000 euro. 

Achiziţie 16 autobuze electrice, inclusiv staţii de încărcare, extindere a sistemului 
de management al traficului în intersecţii – 15.190.000 euro. 

Dacă vă veţi uita, de exemplu, la autobuze care nu au venit, dar este contractul 
semnat, sunt licitaţiile finalizate, absolut tot, o să vedeţi că absorbţia este foarte mică. De 
ce? Pentru că s-au plătit banii doar pentru studii. Banii, logic, se vor plăti în momentul în 
care vor veni autobuzele respective, dar, din punctul nostru de vedere, al primăriei, noi 
nu mai avem ce altceva să mai facem, decât să aşteptăm ca să ajungă autobuzele în 
Craiova.  

Achiziţie 30 de autobuze electrice, inclusiv staţii de încărcare – 18.495.000 euro. 
Achiziţie 17 tramvaie – 40.460.000 euro. 
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Proiectare tehnică, reabilitare str. Mălinului şi pasajul Gîrleşti – 371.125 euro. Aici 
vorbim doar despre valoarea documentaţiilor. Documentaţiile sunt pe ciclul financiar 
trecut, urmează ca investiţia propriu-zisă să se facă pe ciclul financiar următor.  

Deci, subtotal transporturi avem 109.712.000 euro.  
Reabilitare Corp C1 ambulatoriu, Pavilion A, extindere cu lift exterior şi amplasare 

rampă de gunoi colectare selectivă. Este vorba de Ambulatoriul de la Spitalul Filantropia 
– 2.226.000 euro. Urmează să facem recepţia. Evident că atunci vom plăti şi banii . 

Reabilitare termică la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
Victor Babeş – 4.995.000 euro. Aici deja sunt în perioada lucrărilor.  

Reabilitare termică şi mansardare la Grădiniţa Curcubeul Copilăriei -1.408.000 
euro. 

Reabilitare termică la Grădiniţa Elena Farago, inclusiv Creşa nr. 8 – 785.699 euro. 
Reabilitare termică la Grădiniţa Floare Albastră  - 1.161.000 euro. Inclusiv Cresa 3 

intră aici. 
Reabilitare termică la Grădiniţa Piticot, inclusiv Creşa nr. 5 – 913.938 euro. 
Reabilitare termică şi dotare la Grădiniţa Phoenix – 1.339.000 euro. 
Reabilitare termică şi mansardare la Grădiniţa Căsuţa cu poveşti – 2.332.000 euro. 
Reabilitarea termică şi dotare la Grădiniţa Ion Creangă – 1.336.000 euro. 
Reabilitare Corp de clădire C16, desfiinţarea corpului C17, moară şi construirea 

unui atelier pentru şcoală cu toate dotările necesare – 2.426.000 euro . Este vorba de LIA, 
Liceul de Industrie Agro Alimentară.  

Apoi construcţie clădire P+2 în curtea Şcolii nr. 22 Mircea Eliade – 2.448.000 euro. 
Este vorba de sala de sport la care se lucrează deja.  

Construire şi dotare sala de sport la Şcoala Gimnazială Gheorghe Ţiţeica – 801.414 
euro. 

Subtotalul pentru şcoli, grădiniţe, creşe este de 14.954.000 euro.  
Mai departe avem reabilitarea blocurilor care, de asemenea, a început pe POR, nu a 

început pe PNRR deocamdată, dar am accesat banii pentru o parte din blocurile pentru 
PNRR, măcar runda următoare să-i accesăm în septembrie. Dar pentru cei de pe POR deja 
se lucrează la blocurile respective. Este vorba de un lot de 4 blocuri – 1.136.000 euro, alt 
lot – 970.000 euro, alt lot 1.081.000 euro, un alt lot – 1.634.000 euro. 

Total eficienţă energetică a blocurilor – 4.823.000 euro, dar, atenţie! Acestea sunt 
doar loturile care sunt la ora actuală în lucru. Mai sunt şi altele care o să urmeze. 

Reabilitare şi conservare Parc Nicolae Romanescu, inclusiv podul suspendat. Aici, 
după cum ştiţi, noi am făcut o reluare a întregului proiect. La suma de 10.869.000 euro, 
sigur că o parte din bani au fost într-o primă fază absorbiţi în ciclul financiar trecut, dar, 
fiind vorba de pod, este acelaşi contract, din cauza asta este valoarea aceasta.  

Apoi avem reabilitare şi modernizarea str. Popova, Mirăslău, Prutului, Nedeea, 
reabilitare fântâna Popova – 1.596.000 euro.  

Dotarea celor 64 de unităţi de învăţământ ale municipiului Craiova cu echipamente 
de protecţie medicală – 8.395.000 euro. 

Creşterea siguranţei pacienţilor în cadrul spitalului Filantropia, reabilitare şi 
extindere instalaţii electrice, ventilare şi tratare a aerului  - 2.100.000 euro. 

La Neurologie la fel este vorba de un alt contract de 1.072.000 euro. 
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Dotarea a 12 unităţi de învăţământ ale municipiului Craiova cu echipamente IT, 
tablete şcolare, tablete grafice, camere web, camere web conferinţă, proiectoare, ecrane 
de proiecţie trepied, ecrane de proiecţie perete, wirelless, sisteme dekstop, monitor, 
laptop-uri , table interactive, sistem de management disponibile pentru toţi elevii din şcoli, 
toate cadrele didactice şi toate sălile de curs. Este vorba de un contract în valoare de 
4.833.000 euro. 

Apoi avem combaterea virusului prin dotarea Spitalului de Boli infecţioase Victor 
Babeş – 9.649.000 euro. Din aceşti bani se ia inclusiv aparatură.  

Combaterea virusului prin dotarea Spitalului municipal Filantropia – 9.635.000 
euro. Şi la Neuropsihiatrie prin acelaşi program – 2.658.000 euro.  

Deci totalul pe proiecte pe spitale, este vorba de 21.943.000 euro.  
Total proiecte avem 187.531.000 euro, proiectele UAT Craiova cu unităţile 

subordonate, apoi avem proiectul de la Compania de Apă cu 445.000.000 euro. Până în 
acest moment suntem la un total de 632.531.512 euro şi desigur că urmează proiectele pe 
PNRR. Noi ne aşteptăm ca peste 2 ani să avem undeva la peste 1 miliard de euro accesaţi. 
Asta, ca să ştim valoarea la zi. Dacă vreţi, vă spun şi la fiecare proiect în parte care este 
gradul de derulare al proiectului respectiv, raportul de progres. La blocuri de exemplu, 
avem 70%, 78%, 85%, 98%, apoi avem la creşterea eficienţei energetice la Spitalul Victor 
Babes 78%, la Piticot 76%,  Elena Farago 65%, Floare Albastră 60%, calea Severinului 
– modernizare tramvai 60%, şi tot aşa. Adică nu avem nici unul sub 50% în condiţiile în 
care v-am spus că abia în luna decembrie 2023 trebuie să avem finalizate aceste proiecte.  

Singurul de care ne este teamă, dar încercăm să găsim o formulă astfel încât să 
putem să realizăm şi acest proiect este depoul de tramvaie. În rest, nu avem nicio 
problemă, suntem în grafic cu toate proiectele şi sper ca în 2024 să spunem că am adus 
un miliard de euro în Craiova. Să nu mai vorbim de Anghel Saligny şi de toate celelalte.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Foarte frumos sună pe hârtie toate aceste proiecte, 600 milioane de euro, un miliard. 

Păi în Craiova în ultimii 30 de ani nu s-a investit atât. O să vedem rezultatele. Aşa, hârtia 
suportă orice. Multe dintre ele sunt multianuale ş.a.m.d. Ştiaţi foarte bine, d-na primar, 
atunci când aţi făcut bugetul, că proiectul se va implementa până în decembrie 2023 sau 
2024, deci, atunci când s-a făcut bugetul, trebuia să bugetaţi decât partea pe care o vom 
absorbi anul acesta, nu să trecem nişte cifre acolo. În fine, asta era paranteza mea. 

D-na Secretar, dacă se poate, vă rog frumos să luaţi la cunoştinţă faptul că am greşit 
în aplicaţie votul la punctul 2, şi este vot împotrivă, nu pentru, cum am votat.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Foarte scurt voi fi. Până la următoarea şedinţă de consiliu local, doresc să am şi eu 

o informare cu privire la sumele rambursate pe toate aceste proiecte pentru că, pe un 
proiect, nu înseamnă că l-ai realizat în proporţie de 50%, dacă din patru etape de proiect, 
ai făcut SF şi publicitatea, de exemplu. Deci, am vrea să vedem sumele rambursate, am 
avut o astfel de intervenţie şi anul trecut, cred, cam în aceeaşi perioadă, august – 
septembrie probabil, şi aş vrea să văd evoluţia de anul trecut şi până anul acesta, adică ce 
sume au fost rambursate. Deci, încă o dată, mă interesează sumele rambursate. Nu aceste 
procente care nu ştiu de unde sunt inventate, după părerea mea. 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aceste procente, ştiţi şi dvs. foarte bine că nu sunt inventate pentru că le-aţi solicitat 

şi dvs. de la ADR, aşa cum le primim şi noi de fiecare dată. Mai mult decât atât, vreau să 
vă spun că noi facem rapoartele de progres către ADR, deci procentele acestea, de fiecare 
dată, dacă vreţi, le găsiţi la noi mult mai bine decât la ADR.  

În ceea ce priveşte finanţarea, încerc să vă explic pentru a mia oară. Pentru un om 
care a mai lucrat în administraţie, este ruşinos, pentru că v-am spus, în momentul în care 
autobuzele de exemplu, s-au depăşit absolut toate etapele, s-au semnat toate contractele, 
nu mai trebuie decât ca firma respectivă să vină acum şi să ne aducă în curtea RAT-ului 
atuobuzele. Deci, primăria nu mai are ce să facă. Sigur că gradul de absorbţie financiară 
este mic pentru că este logic să plătim autobuzele după ce le avem în curte, şi nu înainte, 
aşa cum îşi închipuie unii sau alţii, dar în ceea ce priveşte raportul de progres al 
proiectului, suntem la toate peste 55%. Şi vă garantez că niciunul dintre proiecte nu va fi 
în pericol ca la finalul anului 202 să nu fie implementat. În rest, este politicianism tot, 
înţeleg ce vreţi să faceţi, dar asta este cu totul altceva şi nu ştiu dacă îşi are rostul să vă 
răspund în această manieră. 

În al doilea rând, aş vrea să-i răspund d-lui Drăgoescu că noi facem o previziune de 
buget la începutul anului. Noi nu avem de unde să ştim, dl. Drăgoescu, cât vor dura 
licitaţiile. Că dacă le-am face noi, din birou, şi am stabili câştigătorul, ăla, ăla şi ăla, atunci 
probabil că într-o lună de zile... 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pe baza istoricului şi a experienţei. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu este acelaşi lucru, pentru că, uite, la depoul de tramvaie, de exemplu, am scos 

de patru ori la licitaţie şi n-a venit nimeni. Nu există o asemenea exerienţă în Primăria 
Craiova până acum. Dar se întâmplă, pentru că a fost această situaţie în care preţul 
materialelor a crecut şi de trei-patru ori în piaţă şi atunci, le este frică firmelor de 
construcţii să vină să mai participe la licitaţii, mai ales când este vorba de fonduri 
europene pentru că ştiu că este posibil să nu ducă până la capăt proiectele respective. Au 
avut apoi problema aceea cu căderea pieţei asigurărilor, în care nu au mai putut să se 
asigure firmele respective şi iar a fost o situaţie neprevăzută care nu depinde de Primăria 
Craiova, depinde de contextul global, de guvernare, ş.a.m.d. Sunt cu totul alte chestiuni 
care nu ne pot fi imputate nouă. Ce pot să vă spun este că în fiecare zi facem raport de 
progres nu numai pe ceea ce înseamnă proiectele europene, ci toate proiectele pe care le 
are municipalitatea. Nu cred că aţi văzut vreun primar mai implicat care să stea în şantiere 
ca mine, măcar două ore pe zi. Vă mulţumesc.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Foarte pe scurt vreaun să îi răspund şi eu d-nei primar.  Vă spus, cred că ruşinos 

este modul în care este administrat acest oraş nu faptul că solicit consiliului local o 
informare până luna viitoare cu privire la rata de absorbţie a fondurilor europene. Nu este 
politicianism. Politicianism este ce face d-na Primar. 

 
 
 



Sed ord. 28.07.2022                                                        15                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Mergeţi pe drumul pe care aţi pornit, solicitaţi-o la ADR unde aţi solicitat-o şi data 

trecută. Nu v-au convenit procentele când le-aţi văzut că sunt toate peste 55% şi n-aţi mai 
amintit despre ea.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Dar de unde ştiţi că am solicitat la ADR această informare pe Legea 544? Este în 

subordinea dvs.? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Suntem obligaţi şi noi, şi ADR şi ministerul să ne informăm terţiar atunci când se 

solicită orice fel de informaţii.  
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Eu votez pentru. 

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

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

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

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

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

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
semestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vă rog să rectificaţi la punctul 3 la mine vot împotrivă. Am votat greşit.  

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2022 (30 iunie 
2022), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

- 2 voturi împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd, Cîrceag Eduard) 
- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin) 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe 
al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 
semestrului I al anului 2022 (30 iunie 2022), conform anexelor nr.1 și 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă 
semestrului I al anului 2022 (30 iunie 2022), conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Deşi în cadrul acestui proiect de pe ordinea de zi sunt multe propuneri pe care noi 

le susţinem, sunt şi unele pe care nu le susţinem, de aceea ne vom abţine la acest punct. 
Pentru că iar văd bani care se alocă chefurilor pe banii cetăţeanului, revelioane, târguri de 
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Crăciun cu milioane de lei, revelioane cu milioane de lei, concerte cu milioane de lei, 
concerte cu milioane de euro, şi investiţii de 1,5 milioane de euro în şase luni. Cam asta 
este poza municipiului Craiova astăzi. Noi susţinem, evident, şi partea aceasta, atâta 
vreme cât există un echilibru între investiţii, şi chefuri, şi  partea de administrare. Atâta 
vreme cât lucrul acesta este debalansat complet, evident că nu avem cum să susţinem 
astfel de cheltuieli. Aţi mai alocat acum, prin această rectificare un milion de lei către aşa 
zisul serviciu Imagine sau cum se numeşte, Marketing, ş.a.m.d.  

Deci ne vom abţine la acest punct. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru.   

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.083.417 mii lei (640.086 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 443.331 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.102.072 mii lei (640.086 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 461.986 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

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

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-22 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, conform anexei nr.23 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.7. 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: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

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

- 8 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Cîrceag Eduard, Vasile Marian, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, Sas Teodor Nicuşor, 
Drăgoescu Cezar) 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) total venituri-14.973 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-14.73 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 
conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

voturi. 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu 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-232.540 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

183.133,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.407,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-232.967,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 183.133,000 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.834,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe 
anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate 
integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.679.914 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.713.302 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: 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea Romulus, Enescu Georgel, Voicinovschi Mădălin 
Romeo, Săuleanu Lucian Bernd) 

- 7 abţineri (Cîrceag Eduard, Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, Sas Teodor Nicuşor, Drăgoescu Cezar) 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primărului Municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dacă ne mai puteţi spune încă o dată, vă rog frumos, ce se întâmplă cu această 

organigramă, pentru ca toţi cetăţenii să ştie. 
Dl. Preşedinte: 
Eram la aceeaşi comisie şi ni s-a explicat. Tăiem două posturi vacante din primărie 

la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Conform cifrelor pe care ni le comunică de fiecare dată Prefectura. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâi, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.242/2021. 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu  sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.7/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului 
de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al serviciului social „Locuinţă protejată pentru 
victimele violenţei domestice” 
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Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.107/2020 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al serviciului social „Locuinţă protejată pentru victimele violenţei 
domestice”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unor locuinţe sociale 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a 3 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 identificate la pct.1 din anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Contractele de închiriere a locuinţelor prevăzute la pct.2 şi 3 din anexa la prezenta 
hotărâre, vor fi încheiate 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. 
 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în municipiul Craiova, str. Theodor Aman, nr.1, blocul Casa 
Albă, sc.B, ap.2 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 
Craiova, str. Theodor Aman, nr.1, blocul Casa Albă, sc.B, ap.2 (a 14-a cameră de 
la lift), care face obiectul contractului de închiriere nr.996/05.04.2016, încheiat 
între Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova și Costache Georgeta, cu spaţiul devenit disponibil, situat la aceeaşi 
adresă şi compus dintr-o cameră, în suprafaţă de 4 mp., cu destinaţia de bucătărie.  
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Art.2. Contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va 

fi modificat în mod corespunzător de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu 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. 
 
 

17. 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.2, ap.14 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu 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.2, 
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ap.14, către Donose Alin, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 
7996/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 71.812,43 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 de 
ani şi cu un avans de 26.000,00 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 78/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 13,21 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.14, 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 Donose Alin vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.16 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, 
ap.16, către Toader Costinel Cristinel, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr. 11001/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 118.716,25 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 35.000,00 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 110/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 18,65 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.16, 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 Toader Costinel Cristinel 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia,  nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.8 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu 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.1, 
ap.8, către Ivănoiu Mirela, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 
238971/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 69.785,39 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 ani 
şi cu un avans de 11.291,84 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 20.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.8, 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 Ivănoiu Mirela 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. 
 
 

20. 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 discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

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

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 
Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.147/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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

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

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) completarea cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 
b) modificarea elementelor de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) anularea poziţiilor cu privire la bunurile prevăzute în anexa nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
d) trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a 

locuinţelor identificate în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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                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. 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Administraţia 
Naţională de Meteorologie (ANM), a terenului care aparţine domeniului public 
al municipiului Craiova, situat în comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir 
Aeroport, nr.150D 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe  perioada august 2022-decembrie 2023, 
către Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), a terenului în suprafaţa de 
600 mp., care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
comuna Cârcea, localiatea Cârcea, Cimitir Aeroport, nr.150D, identificat conform 
Planului de situaţie anexă la prezenta hotărâre, necesar pentru implementarea 
obiectivului „Modernizarea reţelei de radare meteorologice (7 radare 
meteorologice doppler, dual polarimetrice, în banda s)”. 

Art.2. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) are obligaţia de a obţine 
acordurilor necesare realizării obiectivului prevăzut la art.1. 

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

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

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra  terenului care 
aparţine domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. Severinului 
nr. 34H 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Problema este că aceste rapoarte de evaluare nu prea sunt ok întocmite din punct de 

vedere tehnic. Nu ştiu cum putem reglementa noi. Nu am nimic de apreciat asupra 
preţului, însă din punct de vedere tehnic, pentru că le-am dat şi eu unor alţi evaluatori să 
le verifice, nu sunt ok. Şi cred că ar trebui să ne asigurăm atunci când facem licitaţiile, şi 
un pic pe partea asta calitativă, nu numai pe preţ în ceea ce priveşte adjudecarea unei 
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astfel de licitaţii. Pentru că au multe lacune şi, până la urmă, nu este ok pentru noi, ca şi 
municipalitate, în primul rând. Era decât o observaţie. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu putem să facem altceva, decât ceea ce prevede legea. În cazul exproprierilor, 

scrie foarte clar în lege că se ia după grila notarială. Am luat după grila notarială, astea 
sunt preţurile. Punct. Altceva nu avem ce să facem. Dacă nu vă convine, modificaţi legea. 
Aveţi parlamentari şi puteţi să o faceţi. 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației  
titularului dreptului de superficie,  cu titlu oneros, în favoarea domnilor Nisipaşu 
Adrian şi Golfiţă Victor, asupra  terenului, în suprafaţă de 1655 mp., care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Severinului nr.34 H, în 
cuantum de de 144.635 lei/an - echivalent a 29.246 euro/an, respectiv în cuantum 
de 12.053 lei/lună – echivalent 2.437 euro/lună, precum şi contravaloarea 
folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului, în cuantum de 345.535 lei – echivalent a 
69.870 euro, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Nisipaşu Adrian şi Golfiţă 
Victor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

24. Proiectul de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de vânzare al imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str. Opanez nr.15 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de vânzare al 
imobilului-teren, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în 
suprafaţă de 459 mp, situat în Craiova, str. Opanez nr.15, către Matei Gemăilă şi 
Matei Antigona, în cuantum de 1.008.035 lei, echivalent a 203.853  euro, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală,  Direcţia Patrimoniu, Matei Gemăilă şi Matei 
Antigona 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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25. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc 
valorile individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate 
privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, 
categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea 
Severinului– Bulevardul Tineretului, până la intersecția str.Brestei–str. Râului 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1.  (1) Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale 
aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe 
amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. Râului, identificate în anexele nr.1-
16  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de 
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi fizice 
constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a Legii nr.96/2006, republicată, 
privind statutul deputaţilor şi al senatorilor şi Deciziei Parlamentului European 
din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul 
European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contractele de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
respectiv cu destinaţia de sediu, către persoanele juridice şi fizice prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 
4 ani.  

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

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

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

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian Bernd) 
 
 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.20/2022, după cum urmează: 
a) se completează cu o unitate de învățământ cu personalitate juridică, respectiv  

„CREŞA – CRAIOVA”, cu sediul în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.45, 
care va avea în structură 9 (nouă) creșe, și anume: 

- Creșa nr.1, str. Olteț, nr.5 
- Creșa nr.2, str. Scarlat Demetriade, nr.10 
- Creșa nr. 3, str. Arhitect Duiliu Marcu, nr.14 
- Creșa nr. 4, str. Ion Țuculescu, nr.2 
- Creșa nr.5, str. Elena Farago, nr.17 
- Creșa nr.6, str. Aleea Ghețișoarei, nr.11, bl.165A, parter 
- Creșa nr.7, str. Ștefan Velovan, nr.4 
- Creșa nr.8, str. Revoluției, nr.15 

         -    Creșa nr.9, str. Dimitrie Gerota, nr.22; 
       b) se modifică denumirea unității de învățământ Liceul Tehnologic „Ștefan  

Odobleja” Craiova,  în  Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova. 
       (2) Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023, în forma modificată, este prevăzută în 
anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj, „CREŞA – CRAIOVA” şi  Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova 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 însușirea Procesului Verbal de constatare a 
neîndeplinirii investiţiei pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, 
str. Caracal, nr.152 (fost 132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului 
nr.1052/2013, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului 
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şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al 
municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului 
nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2017 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Se referă la castelul de apă din curte de la... 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu. Se referă la Cartierul chinezesc pentru care am avut deja o discuţie cu 

reprezentanţii de la Ministerul  Apărării Naţionale şi de la ANL . Acesta espe primul pas 
pe care noi trebuie să-l facem pentru a debloca situaţia cartierului chinezesc.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Deci se întoarce la noi. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deci se va întoarce la noi, după care vom avea parteneriatul cu ANL 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
O scurtă întrebare. Dacă nu mă înşel, de data asta proiectul va fi strict pentru 

locuinţe de serviciu, adică nu va mai fi vorba de un cartier de locuit pentru toţi cetăţenii.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Asta va fi o decizie care se va lua ulterior. Deocamdată aşa sunt discuţiile cu cei de 

la ANL pentru că nu mai vor să facă pe credit ipotecar, dat fiind blocajul de la alte proiecte 
pe care le au în derulare. Dar văzând şi făcând, vom vedea pe viitor exact cum se va 
desfăşura investiţia. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Chinezii au plătit din bani sau nu? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Chinezii ne-au lăsat 8,5 milioane de euro. Investiţia care se află pe teritoriul nostru, 

preluată de la chinezi este de 8,5 milioane de euro.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar acolo au prestat nişte firme. Au turnat betoane ş.a.m.d. S-au plătit toate astea 

înţeleg. Deci nu mai sunt datorii.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu sunt discuţii între noi, între municipalitate şi firme. Habar nu avem ce s-a 

întâmplat între ei ca şi contracte. Ce pot să vă spun este că valoarea totală a investiţiei a 
rămas în patrimoniul public al oraşului Craiova. 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însușirea Procesului Verbal de constatare a neîndeplinirii investiţiei 
pe terenul imobilului situat în municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost 
132), care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013, privind 
transmiterea unui imobil in domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea 
anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
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centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.11/2017 prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

            (2) Construcțiile edificate pe amplasamentul situat în municipiului Craiova, str. 
Caracal, nr.152 (fost 132), care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului 
nr.1052/2013, aflate în stadiul fizic de execuție, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta 
hotărâre, înscrise în Cartea Funciară nr.214726, aparțin domeniului privat al 
Municipiului Craiova, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 322/2018. 

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

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

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

- 1 abţinere (Săuleanu Lucian Bernd) 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului  de 
închiriere încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Insieme 
Mangibene S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractului de închiriere, 
încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Insieme Mangibene 
S.R.L., având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 100 mp., poziţia 35, zona 4, situat în Târgul Municipiului 
Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. şi S.C. Insieme Mangibene 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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30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.14P/18.07.2019 încheiat între Municipiul Craiova şi proprietarii 
apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, decât cea de locuit din bl.29A, 
Calea Bucureşti, nr.49 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între 
Municipiul Craiova şi proprietarii apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie, 
decât cea de locuit din bl.29A, Calea Bucureşti, nr.49, având ca obiect asigurarea 
dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de 526 mp.,  situat în str.Calea Bucureşti, 
nr.49, aferent blocului 29A, în sensul cesiunii parțiale a contractului pentru 
terenul în cotă-parte indiviză, în suprafață de 17,4 mp, corespunzător 
apartamentului nr.5 din blocul 29A, de la Effepi Rom S.R.L., către Pîrvuţa 
Mariana. 

 Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr. 14P/18.07.2019. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.145/2022. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Effepi Rom S.R.L şi Pîrvuţa 
Mariana 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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat 
în municipiul Craiova, la intersecţia b-dului Oltenia cu b-dul Tineretului – 
zona Materna 

     Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 
al renegocierii redevenţei, pentru terenul, în suprafaţă de 100,00 mp, situat în 
municipiul Craiova, la intersecţia b-dului Oltenia cu b-dul Tineretului – zona 
Materna, care face obiectul contractului de concesiune nr.284/2007, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Iocada Com S.R.L., la suma de 312,58 
lei/mp/an, echivalent a 63,18 euro/mp/an, respectiv 26,05 lei/mp/lună, echivalent 
a 5,27 euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Iocada Com S.R.L. 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. 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Mitropolia 
Olteniei -Arhiepiscopia  Craiovei şi Municipiul Craiova 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş Dori să iau cuvântul pentru că este un subiect destul de interesant, prin 

atitudinea bisericii, mă refer. Să stabilim de la bun început, noi, grupul consilierilor USR, 
punem interesul copiilor pe primul plan, de aceea vom vota pentru acest proiect de 
hotărâre, însă, totodată, nu pot să nu fac următoarele observaţii şi să nu remarc anumite 
chestiuni. Nu pot să nu remarc şi să văd cum Mitropolia Olteniei doreşte să se îmbuibe 
cu imobile, prin liderul acesteia, şi, efectiv, practică un fel de, nu ştiu, e mult spus... 
Ameninţă copiii. Contrar dogmelor creştine, ei trimit scrisori şi ameninţă că evacuează 
copiii din imobilul pe care îl deţin şi lucrul ăsta, v-am spus, este, să zicem aşa, cel puţin 
deplasat. Totodată, dacă ne uităm la profilul moral al domnului Mitropolit Irineu şi vedem 
cum a girat foşti colaboratori ai Securităţii, de-a lungul timpului, nu ne mai poate mira 
nimic, dar absolut nimic. Acum, dacă tot este  

Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, este şedinţă de consiliu local. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Da, este şedinţă de consiliu local şi vine mitropolitul şi spune că dă copiii afară de 

la şcoală dacă nu facem trocuri cu imobile. 
Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, haideţi să rămânem pe proiectul ordinii de zi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ca să nu se mai repete ceea ce au făcut la Best Life, pentru că oamenii aceştia sunt 

decât nişte afacerişti, atâta sunt şi la Best Life au luat şi au făcut şcoală postliceală pe 
bani, haideţi să facem un amendament la acest proiect şi să condiţionăm oarecum 
schimbul, să ne rămână, să rămână Casa de cultură a sindicatelor pe care le-o dăm, să 
rămână un imobil, un edificiu destinat culturii. Pentru că dl. afacerist o să vină să facă 
schimburi şi trocuri şi după aceea să facă acolo iar, ceva pe bani, că lor aşa le place. Vor 
să dea copiii afară de la şcoală, totul la ei se rezumă la bani. Nu au nicio legătură cu 
dogmele creştine, ş.a.m.d. Haideţi să vedem, să se menţină destinaţia imobilului pe care 
i-l dăm. 

Dl. Preşedinte: 
Vorbim de un drept de proprietate, dl. consilier. E drept de proprietate asupra unor 

imobile, adică să-i dăm afară? 
Dna Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dvs. v-ar conveni să vă spunem noi ce trebuie să faceţi în casa dvs.? Ce destinaţie 

trebuie să aibă o cameră sau alta? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu este acelaşi lucru. 
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Ba este exact acelaşi lucru. Este o formă de proprietate. Proprietatea este garantată 

de Constituţie. Nu putem noi să-i spunem viitorului proprietar  ce să facă şi ce destinaţie 
să dea. 

În al doilea rând, eu nu am văzut ca Mitropolia Oltenia să aibă baruri, cârciumi sau 
lucruri de genul acesta. Eu am văzut că în toate imobilele pe care le-au luat au făcut şcoli, 
au făcut cămine, au făcut cantine, ş.a.m.d. Eu nu cred că şedinţa de consiliu trebuie să fie 
o rampă de discuţii de asemenea manieră. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
D-na Primar, în şedinţa de comisie au spus că ne-au pus în vedere, au trimis adresă 

să evacueze copiii de la şcoală. Despre ce discutăm? De de aceea vrem să facem 
schimbul? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, acum câţiva ani, Mitropolia Oltenia a câştigat acea clădire. A 

câştigat-o. Noi nu am avut posibilitate în aceşti ani de zile să facem niciun fel de investiţie 
pentru cei 300 de copii care se află acolo, din păcate, pentru că nu este proprietatea 
noastră. Am găsit în cele din urmă, o înţelegere la Mitropolia Oltenia pentru că acest 
schimb este foarte avantajos pentru noi, nu pentru ei, ca să dăm la schimb o clădire care 
nu putea fi folosită decât, eventual, ca sală de festivităţi. Pentru că acolo, dacă vă aduceţi 
aminte, a funcţionat odată un club de biliard şi ar fi putut eventual, să aibă o destinaţie de 
sală de festivităţi. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu aici nu zic că nu au drept de proprietate şi altceva, eu am vrut decât să prezint 

un pic cetăţenilor profilul moral al conducătorilor bisericii noastre. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Avantajos pentru localitate era să doneze clădirea respectivă. Acum ei vor ceva 

echivalent la schimb.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Evident, ei vor bani. 
Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Nu face obiectul punctului de pe ordinea de zi, dl. Drăgoescu. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deocamdată se face un schimb care este avantajos pentru noi şi pentru 

municipalitate şi pentru copiii care învaţă acolo, pentru că, am încercat de ani de zile să 
le găsim o altă variantă. La Şcoala Obedeanu nu putem să-i mutăm pentru că sunt prea 
mulţi şi sunt prea puţine clase la Şcoala Obedeanu. La Carol este evident că nu mai putem 
să-i mutăm din moment ce toţi copiii de acolo de la Carol, i-am mutat în căminele şi 
cantina şi toate celelalte clădiri din spate cât timp se va lucra la corpul principal. Ori în 
zonă nu mai este o altă clădire pe care noi s-o putem transforma în şcoală cu clasele I – 
IV. Faptul că am găsit înţelegere la Mitropolie să dăm la schimb această clădire care nu 
ne folosea la nimic şi să luăm o şcoală care este folosită de 300 de copii, cred că este 
avantajos pentru noi.  
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Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Legat de chestiunea în discuţie, eu nu voi participa la cvorum şi nu voi vota. Am 

fost avocat în această cauză pentru Colegiul Elena Cuza şi pot să confirm ce a spus d-na 
Primar, adică am plecat de la o realitate juridică care nu a putut să mai fie, din păcate, 
contestată sau soluţionată în alt fel. Mitropolia Olteniei a fost proprietar. I s-a restituit în 
integralitate această clădire, am încercat resursele juridice care au fost la dispoziţie pentru 
a putea întârzia o predare a imobilului în beneficiul procesului de învăţământ şi al copiilor, 
dar cred că s-a ajuns în situaţia în care, iată, că probabil este unica soluţie. Iar considerente 
morale sau discuţii despre persoane aş prefera să nu facem, pentru că este greu să spui 
care este mai creştin ca altul. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai  sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a imobilului compus din  teren şi construcţie, situat în strada Fraţii 
Buzeşti nr.23, identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă schimbul de imobile între municipiul Craiova şi Mitropolia  Olteniei - 
Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova, ce are ca  
obiect: 

a) imobilul compus din teren, în suprafaţă de 1.017 mp  şi construcție “Casa de 
Cultură a Sindicatelor”, situat în municipiul Craiova, str. Frații Buzești, nr. 23, 
proprietatea municipiului Craiova,  identificat în planul de amplasament si 
delimitare, anexa nr.2 la prezenta hotărâre,   şi  

b) imobilul compus din teren, în suprafaţă de 1150 mp. şi  construcţie Corp B, 
situate în municipiul Craiova, str. Mihai Viteazul, nr. 12A (fostă str. Mihai 
Viteazul nr. 2), proprietatea  Mitropoliei Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - 
Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova, Cartea Funciară nr 215612, 
identificat în planul de amplasament si delimitare, anexa nr.3 la prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Evaluarea imobilelor care fac obiectul schimbului prevăzut la art. 2, se va face   prin 
raport de evaluare, care va fi supus aprobării consiliului local. 

Art.4.  Se împuterniceşte  Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea 
încheierii şi semnării contractului de schimb şi îndeplinirii condiţiilor de publicitate 
imobiliară prevăzute de lege. 

Art.5. Cheltuielie ocazionate cu realizarea autentificării şi îndeplinirii condiţiilor de 
publicitate imobiliară, prevăzute de lege, vor fi suportate de către Mitropolia 
Olteniei - Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007, nr.147/1999, nr.379/2009 şi 
nr.203/2016. 

Art.7. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii de Guvern nr.141/2008. 
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Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Mitropolia Olteniei - 
Arhiepiscopia  Craiovei - Parohia Ortodoxă „Sfântul Ilie” – Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Dl. Consilier Marinescu Radu a anunţat în şedinţă că se abţine la votul proiectului 

de hotărâre, întrucât a reprezentat în faţa instanţei de judecată Liceul Elena Cuza în litigiul 
cu Arhiepiscopia Craiovei. 

Aşadar, vor vota 24 de consilieri. 
Votat cu: 
- 24 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

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

 
 

33. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui bun 
care aparţine domeniului public al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului „Velodrom”, care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, având număr cadastral 214399-C17, 
număr de inventar 12004985 şi valoarea de 1287174,08 lei. 

 Art.2. Predarea-primirea bunului identificat la art.1 se va face pe bază de Protocol de 
predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiovasă semneze protocolul de 
predare-primire a  bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova şi nr.575/2014 referitoare la preluarea din administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului 
„Parcul Romanescu” care aparţine domeniului public al municipiului Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
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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. 
 
 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.394/2018 referitoare la aprobarea preţului biletelor 
şi abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala 
Polivalentă din municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea preţului biletelor de acces la competiţiile interne de volei, 
handbal şi baschet, desfăşurate la Sala Polivalentă din municipiul Craiova, de la 
10 lei, la 15 lei. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător poziţiile 1-3 din anexa 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.394/2018. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Eroii 
Sanitari” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Eroii Sanitari”, astfel: 

                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                2.686.068,94 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  2.348.659,40 lei 
  Durata de execuție a investiției                3 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.384/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 
Braşov” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”, astfel: 

                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                307.202,02 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  274.132,24 lei 
  Durata de execuție a investiției                2 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.114/2017. 
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. 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 
Muntenia” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Muntenia”, astfel: 

                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                1.842.325,67 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  1.735.663,52 lei 
  Durata de execuție a investiției                5 săptămâni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.398/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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38. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Alba 
Iulia” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Alba Iulia”, astfel: 

                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                317.571,05 lei 
   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  268.731,76 lei 
  Durata de execuție a investiției                3 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.401/2014. 
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. 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada 
Stejarului” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Stejarului”, astfel: 

              Valoarea  totală (inclusiv TVA)                1.691.648,84 lei 
 din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  1.520.184,40 lei 
  Durata de execuție a investiției                3 luni, 
         conform  anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.35/2016. 
     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. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general si a indicatorilor 
tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Arad” 
Dl. Preşedinte: 
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Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 
Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici   

pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Arad”, astfel: 
                Valoarea  totală (inclusiv TVA)                839.628,23 lei 

   din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)  751.376,67 lei 
  Durata de execuție a investiției                3 luni, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.434/2015. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în 
calitate de membru fondator, la înfiinţarea  Asociaţiei Grupării Europene de 
Cooperare  Teritoriala (GECT) ,,Euroregiunea  Dunarea  de Mijloc" 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu prea am fost convins la şedinţa de comisie. Poate d-na Primar ne spune mai 

multe, cine a avut iniţiativa asta, câţi bani o să ne coste şi dacă va genera ceva şi dacă 
există axe deschise pe astfel de asocieri interregionale sau vor fi generate de asociaţia asta 
decât plimbări între România, Bulgaria şi Serbia. Vă mulţumesc frumos! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deocamdată nu ne costă absolut nimic.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dar care este scopul pentru care o facem? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Scopul este să putem să accesăm fonduri europene într-un parteneriat cu mai multe 

localităţi mai importante decât municipiul Craiova. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am înţeles, ar fi bine, dar toate cele din Bulgaria, din Serbia şi de pe unde mai sunt, 

nu sunt mai importante decât Craiova. În fine, există axe deschise pe aşa ceva? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Bineînţeles, din moment ce se înfiinţează o structură, că există axe. Sunt fonduri 

transfrontaliere. Deja am avut discuţii cu cei de la primăria Vratza. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Există deja idei de proiecte bune de implementat? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Da. Cu Primăria Vratza am găsit deja cinci variante de proiecte pe care să le 

implementăm. Aşteptăm o delegaţie de la Vratza ca să ne întâlnim cu ei să discutăm exact 
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Memorandumul şi ce vom mai avea de supus votului consiliului local în perioada 
următoare. 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai  sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova, în calitate de membru fondator, la 
înfiinţarea  Asociaţiei Gruparea Europeană de Cooperare  Teritorială (GECT ) 

,,Euroregiunea  Dunărea  de Mijloc". 
  Art.2. Se aprobă Convenția şi Statutul Asociaţiei Gruparea Europeană de Cooperare 

Teritorială "Euroregiunea Dunărea de Mijloc", prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze Convenţia si Statutul 
asociatiei, cât şi toate documentele necesare în vederea depunerii de proiecte de 
cooperare teritorială. 

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Asociaţia Gruparea Europeană de Cooperare  Teritorială (GECT ) 

,,Euroregiunea  Dunărea  de Mijloc" vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

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

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

- 2 abţineri (Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian Bernd) 
 
 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.298/2022 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, ventilare 
și tratarea aerului, fluide medicale; detectare, semnalizare și alarmare incendii 
în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă  modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.298/2022 şi va avea următorul conţinut: 

                „Art.2. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum 
de 10.538.211,60 lei, din care cheltuieli eligibile, în sumă de 9.889.661,60 lei și 
cheltuieli neeligibile, în sumă de 648.550 lei, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               (2) Cheltuielile neeligibile sunt formate din suma de 148.750 lei pentru servicii 
de proiectare – expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de 
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intervenții, suportată de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia din fonduri de 
la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj și suma de 499.800 lei, contravaloare 
instalații curenți slabi pentru sistemul voce – date și apelare soră medicală (Nurse 
Call), care va fi suportată din bugetul local al Municipiului Craiova”. 

    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei  hotărâri. 

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

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

- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.356/2022 referitoare la schimbarea unui 
amplasament al capătului de traseu utilizat de operatorii judeţeni de transport 
public de persoane 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici, dl. preşedinte, dacă se poate, am înţeles că, într-un final, după atâţia ani de zile 

şi atâtea insistenţe, că noi am spus de la începutul mandatului din 2020, să mutăm staţia 
de autobuze de la Poiana, de acolo. Înţeleg că într-un final se va muta. Acum, vă rog să 
aveţi în vedere că locul în care o veţi muta pe bld. 1 Mai, din ce am înţeles, să-l amenajaţi 
un pic cu nişte wc-uri, cu nişte spaţii de genul acesta, altfel, în caz contrar, va fi vai şi 
amar de locatarii ce stau la acele blocuri. În mod normal, trebuia la Autogară. Acuma, 
dacă dvs. aţi vrut pe bld. 1 Mai, aia este.  

Dl. Preşedinte: 
Autogara este privată.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ok. Într-un alt loc. Unde vreţi să mutaţi, o să fie mari probleme de trafic, dar o să 

vedem pe parcurs.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
N-o să fie mari probleme de trafic. Tocmai din cauza asta am ales acest loc, pentru 

că este o bretea separată de benzile de circulaţie. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ştiu că este o bretea, dar acolo parchează locatarii, sunt multe maşini parcate acolo, 

de regulă. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Acolo este o bretea special destinată autobuzelor, nu au de ce să parcheze 

proprietarii din blocurile respective.  
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ideea este să amenajaţi locul acela pentru că, altfel, va ajunge nasol.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, nu ştiu când aţi fost pe bulevard ultima oară, dar  să ştiţi că arată 

bine. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu am zis că dacă faceţi acolo staţie de autobuz, toţi cetăţenii care vor coborî, dacă 

nu sunt amenajate toalete, îşi vor face nevoile pe iarbă şi pe garduri. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu ştiu de unde aveţi dvs. informaţiile astea. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru că ştiu ce se întâmpla la vechea staţie de aici. Mulţi cetăţeni m-au sesizat pe 

această speţă, că nu se mai putea. Asta de pe Unirii.  
D-na Consilier Local Ungureanu: 
De pe Macedonski de acolo, unde făceau pe Vlad Ţepeş.  
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.356/2022, care va avea următorul conţinut: 

            „Art.1. Se aprobă modificarea amplasamentului capătului de traseu utilizat de 
operatorii judeţeni de transport public de persoane, prevăzut la poziţia nr.2 din 
anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.267/2006, pe 
aleea paralelă cu bld.1 Mai, tronsonul cuprins între str.Adrian Păunescu şi 
str.Dealul Spirii.” 

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

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

44. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.334/2019 referitoare la aprobarea Regulamentului 
privind parcurile, Grădina Botanică, locurile de joacă, locurile de odihnă, 
grădinile de cartier şi terenurile de sport, aflate în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
O singură menţiune aş avea eu. Foarte ok regulamentul, singura menţiune ar fi că 

în parc, de exemplu, poate ar fi cazul să se regândească puţin retrasarea pistelor pe 
anumite zone, deoarece au fost trasate fix în faţa băncuţelor pe care oamenii stau. Şi 
adeseori sunt familii cu copii, iar o să fie acum din ce în ce mai mulţi oameni care o să 
circule strict pe piste, pentru că acolo pot şi vă daţi seama că este un risc destul de mare 
ca pistele să treacă fix în faţa băncilor, din motive destul de evidente.  
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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Şi cum am putea să le trasăm altfel că ele sunt pe jumătate din alee, practic. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Da, dar sunt alei care au bănci doar pe o parte şi ar merge retrasate pe partea pe care 

nu sunt bănci.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Acolo, vă aduc aminte că este vorba de un proiect european care încă cinci ani de 

zile nu poate să fie modificat.  
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Când vom putea muta vopseaua, atunci să aveţi şi asta în vedere. Momentan, dacă 

nu se poate, asta este, dar va fi un risc. Şi este deja. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea art.5 alin.10 şi alin.16 din anexa la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.334/2019, care vor avea următorul conţinut: 

            ”Art.5. (10) Pentru siguranța utilizatorilor, plimbarea pe biciclete și trotinete 
electrice în parcuri este permisă doar pe pistele amenajate și marcate în mod 
corespunzător”; 

 ”Art.5. (16) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu 
excepţia bicicletelor, trotinetelor electrice și a celor autorizate (vehicule de serviciu, 
pentru prestarea de servicii de amenajare şi întreţinere, pentru lucrări de interes 
public, de intervenţii la reţelele edilitare, pentru aprovizionare), precum şi al celor 
aflate în misiune”. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a 
activitatii de Karting Electric pe pista Velodom situata in Parcul Nicolae 
Romanescu 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dacă vă aduceţi aminte discuţia, dl. Preşedinte împreună cu d-na viceprimar Filip, 

din şedinţa de comisie, am constatat că ceea ce a spus dânsa acolo nu prea se adevereşte 
sau nu se concretizează în documente. Haideţi să o luăm pe rând. Când am întrebat şi am 
zis că tariful este mult prea mare, şi am spus că copiii nu pot să beneficieze la tariful ăsta 
de cine ştie ce, dânsa a spus că nu este destinat copiilor, deşi, în raportul pe care l-am citit 
ataşat proiectului de hotărâre, se spune clar, când se vorbeşte de oportunitate, se face 
referire la copii. 

A doua chestiune pe care dânsa a afirmat-o şi nu este adevărată, că este cel mai 
ieftin din România. 

Dl. Preşedinte: 
Nu a zis dumneaei că nu sunt pentru copii, am fost în comisia aia şi eu. 
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu că nu sunt pentru copii. 
D-na Viceprimar Filip: 
În niciun caz nu am zis aşa ceva. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Avem înregistrarea. A doua chestiune a zis că este cel mai ieftin din România, ceea 

ce nu este adevărat nici acest lucru. Avem la Bucureşti mai ieftin cu 15-20%. Al treilea 
lucru, am văzut că este făcut în parteneriat cu Ford, am văzut că dvs. aveţi practic, ca şi 
mână de lucru, sunt voluntari plus angajaţi RAADPFL pe care deja îi plătim din bugetul 
RAADPFL. Velodromul este pus la dispoziţie gratuit. Faţă de firma din Bucureşti care 
plăteşte angajaţi şi spaţiu pentru desfăşurarea acestei activităţi, noi nu avem niciun cost. 
Totodată, la acest proiect, din cadrul acestui proiect lipseşte şi o fundamentare economică. 
Adică eu nu ştiu cum s-a ajuns la tariful acela. De ce spun toate lucrurile acestea legate 
de tarif? Tariful mi se pare exorbitant, iar noi nu vom susţine acest proiect de hotărâre în 
forma aceasta decât dacă putem face un amendament, ori să se înjumătăţească tariful şi 
timpul să rămână la fel, ori tariful să rămână la fel, dar să se dubleze timpul. Mi se pare 
inadmisibil să se plătească 11 lei pe minut, adică 55 lei pe 5 minute, să te dai. Să nu mai 
vorbim de ce scrie acolo, copiii să facă sport. Păi, d-na Primar, la 1000 lei cât ar costa o 
oră, să-mi dau copilul cu kart-ul ăla, cred că nicio oră de tenis cu Djokovic nu ar costa 
atâta. Haideţi să fim serioşi. Până la urmă, eu nu înţeleg care este rolul acestui proiect, 
deşi toate informaţiile pe care le am, mă duc cu gândul că, până la urmă, să se aducă nişte 
bani, să se acopere nişte găuri negre din RAADPFL. Altceva nu pot să mă gândesc, pentru 
că aveţi totul gratis şi cereţi nişte sume exorbitante. Cred că nu aveţi ce să faceţi cu 
structura aceasta. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi să-i răspund pentru că sunt multe, vreau să evit un cuvânt foarte 

dur, dar sunt multe lucruri care s-au spus total neadevărate aici. O iau pe faptul că sunteţi 
în necunoştinţă de cauză: ne-am uitat şi noi pe toate tarifele, să ştiţi, de la toate oraşele 
care au aşa ceva. La clasa acestor maşini, atenţie!, de kart, pentru că sunt şi altele cu o 
capacitate mai mică şi atunci, automat, sunt preţurile mai mici. Dar pentru această 
capacitate, preţurile sunt cele mai mici.  

Eu vreau să vă spun că discuţiile pe care le-am avut până acum cu cei de la Ford şi 
cu cei de la Universitate, cei de la Universitate fiind proprietarii acestor maşini, a reieşit 
faptul că este un sport foarte costisitor, pentru că numai cauciucurile trebuie schimbate 
foarte des, mai ales dacă se fac drifturi. Piesele se pot schimba destul de des şi în aceste 
condiţii, vor trebui făcute investiţii pe parcurs mult mai mari decât în alte sporturi. Eu nu 
cred că veţi ajunge în situaţia să vă daţi o oră cu kart-ul pentru că este foarte, foarte mult. 
Nu ştiu dacă ştiţi ce presupune lucrul acesta. În orice caz, locul nu mai era într-adevăr, 
folosit de nimeni pentru că pe velodrom mau erau din când în când câte doi biciclişti şi 
cam atât, dar noi avem costuri, în sensul că avem costuri pentru cei de la RAADPFL , 
care vor deservi această pistă de karting, electricitatea unde se încarcă maşinile respective, 
adică sunt costuri, bineînţeles, care vor trebui să fie recuperate. 

Mai mult decât atât, pentru elevi şi studenţi tariful este la 50% mai ieftin. Deci şi 
din punctul acesta de vedere, am încercat să venim în întâmpinarea cât mai multor copii 
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care vor dori să facă acest sport. Deocamdată, însă, suntem pe un tarif pe care putem să-l 
ajustăm şi asta se va întâmpla probabil, în două-trei luni de zile, după ce vom trage linie 
şi vom vedea cât s-a consumat, cât ne-au costat angajaţii ş.a.m.d. Dacă rezultă că preţul 
este prea mare, îl vom scădea, pentru că interesul nostru este acela de a fi cât mai mulţi 
copii mulţumiţi. Aşa cum mai făcut şi cu terariul din Parcul Nicolae Romanescu, de la 
Grădina Zoologică, unde, iniţial, am lăsat pe cei de la RAADPFL să facă un împrumut şi 
să fie intrare cu bilet în acest terariu. Ne-am dat seama după ce l-am inaugurat şi am zis 
că-l lăsăm câteva zile libere că foarte mulţi copii au vrut să intre acolo. Mă rezum să trag 
o concluzie că văd că sunteţi unii ocupaţi cu alte lucruri şi să vă spun că tariful, dacă 
putem să-l ajustăm după două luni de zile, în care vom vedea exact care sunt costurile, îl 
vom ajusta în njos sau în sus, depinde foarte mult de ceea ce vom vedea în momentul în 
care vom da drumul la acest sport pe velodrom. Oricum, eu sunt foarte mulţumită că doar 
în trei oraşe din România se poate practica acest sport şi Craiova va fi unul dintre ele. Vă 
mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Exista în Brazdă o firmă privată care punea la dispoziţie kart-uri.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este vorba de altă capacitate.  
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Ştiu, este altă capacitate, am înţeles, dar ceea ce voiam eu să spun este că, dacă, într-

adevăr, capacitatea vehiculelor care vor circula în parc este atât de mare şi sunt vehicule 
atât de scumpe, şi cu mentenanţă foarte scumpă, poate ar fi fost cazul să mergem la o 
categorie ceva mai accesibilă pentru că 50 lei pentru 5 minute este chiar foarte mult. În 
Brazdă puteau să te dai pe un kart 20 minute cu 50 lei. Este altceva. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este foarte bine dacă este concurenţă, atunci înseamnă că se vor duce în Brazdă cei 

care vor să facă acest sport. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Voiam şi eu să mai adaug câteva idei. Am văzut, tot aşa, că formularele trebuie 

scrise, de acord pentru copii, date de părinţi, iar sunt pe hârtie. Dacă tot ne-am apucat de 
treaba asta, şi filmări cu drona, ş.a.m.d, să găsim o metodă să le facem din tabletă. Adică 
cumva, să se scaneze buletinul, să nu mai stăm tot cu pixul şi cu hârtia, ca acum 100 de 
ani. Asta era o sugestie. Iar treaba asta cu kart-urile nu mi se pare normal, d-na Primar, să 
venim cu proiect, fără fundament de tarif. Deci nu există nicio foiţă de hârtie la acest 
proiect să ne spună. Dvs. ziceţi că sunt kart-uri scumpe. D-na Primar, eu am văzut kart-
uri pe internet de la 2 mii de euro, la 20 mii euro. Eu nu am de unde să ştiu, pentru că nu 
este scris nicăieri negru pe alb, ce kart-uri au ei. Oricum, dacă sunt date de la Universitate, 
probabil le-au luat printr-o finanţare europeană. Deci aveţi angajaţi gratis, kart-uri gratis, 
pistă gratis. Şi tot cereţi 11 lei pe minut. Unde este fundamentarea economică? 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vă rog foarte mult să nu lansaţi în spaţiul public tot felul de enormităţi. Unele dintre 

aceste kart-uri sunt făcute de Universitatea din Craiova în parteneriat cu firma Ford: Sunt 
făcute acolo, sunt lucrate acolo, nu sunt luate pe finanţare europeană. Altele sunt 
cumpărate. Este vorba de o capacitate diferită pe care o au aceste kart-uri. 
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Noi de ce nu avem o fundamentare economică a tarifului? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este aceeaşi fundamentare economică care există în toate oraşele unde există astfel 

de piste de kart-uri. Consumul este la fel peste tot. Tot atâta costă şi electricitatea, tot atâta 
costă şi cauciucurile, tot atâta costă şi piesele, şi oamenii, bineînţeles.  

D-na Viceprimar Filip: 
Vreau să mai adaug şi eu. Mereu există această expresie: angajaţii sunt gratuit. Nu 

există varianta aceasta. Cine îi plăteşte? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Sunt deja plătiţi. Îi plăteşte RAADPFL-ul.  
D-na Viceprimar Filip: 
Nimeni, din nicio instituţie din subordinea primăriei, că este societate comercială 

sau regie autonomă, nu primeşte banii dacă nu prestează ceva. Noi îi decontăm în baza 
unei situaţii de lucrări. Salariul lor este prins într-o situaţie de lucrări, deci oamenii aceia 
trebuie să presteze ceva. Nu plăteşte nimeni pe cineva care nu face nicio activitate. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
N-a zis nimeni că nu prestează ceva. Eu doar vă spun că sunt deja bugetaţi şi sunt 

angajaţi ai RAADPFL.  
D-na Viceprimar Filip: 
Sunt bugetate lucrări ale RAADPFL-ului, iar, prin tarif, RAADPFL prinde şi 

manopera acestor oameni. Niciodată nu prinzi buget pentru a plăti oamenii cuiva. Prinzi 
buget pentru lucrările unei instituţii pe care ei le justifică prin situaţii de lucrări. Este 
foarte greu să înţelegeţi, că n-aţi lucrat administraţie. V-am rugat de atâtea ori să veniţi să 
vă explicăm. Nu există. Odată dat velodromul RAADPFL-ului, revine în administrare, 
RAADPFL fiind prima unitate de drept privat, nu mai plăteşte impozit pe această locaţie, 
cum plăteşte impozit pe toate locaţiile pe care le are date către Primăria Craiova. Trebuie 
cuprins în tarif. Nu mai vorbiţi că toată lumea este gratis acolo. 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfasurare a activitatii de Karting Electric pe pista 
Velodom situata in Parcul Nicolae Romanescu, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

- 2 voturi împotrivă (Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar) 
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- 2 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 
 

46. Proiect de hotărâre privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor în 
centru municipiului Craiova, la fiecare sfârşit de săptămână, pe toată durata 
lunii august  
Dl. Consilier Local Nicoli: 
Vă rog să consemnaţi pentru mine, Nicoli, votul împotrivă la acest punct, deoarece 

blocarea acelei artere de legătură între cele două zone, ar duce din nou la nemulţumirea 
cetăţenilor. Am votat întâmplător invers, dar este consemnat vot împotrivă.  

Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Şi pentru mine abţinere, vă rog! 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Eu nu ştiu ce trafic atât de mare se va crea în mijlocul lunii august în week-end, 

astfel încât să fie lumea atât de deranjată. Dacă ne reamintim bine, genul ăsta de acţiune 
se practica în Craiova înainte de 2008, nu a fost vreo problemă. S-a încetat atunci când 
au început lucrările pentru pasajul subteran. O dată ce s-a terminat pasajul subteran, care, 
teoretic, a decongestionat puţin zona, nu s-a mai reluat. În cazul de faţă, nici măcar nu 
reluăm pe o perioadă determinată, îl reluăm pentru o perioadă foarte scurtă, în luna august, 
când majoritatea oamenilor sunt în vacanţă. Eu cred că poate fi o chestie destul de 
benefică, care a avut deja succes în alte oraşe şi ar fi cazul să începem şi noi să mai avem 
genul ăsta de acţiuni. 

Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Având în vedere că, aşa cum a zis dl. Cîrceag, traficul este redus, consider că şi 

traficul pietonal este la fel de redus, deci n-ar fi un impediment ca acel trafic redus, aşa 
cum este, după părerea dânsului, să continue.   

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai  sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez împotrivă. 
Votat cu: 
- 5 voturi pentru (Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Săuleanu Lucian Bernd, 

Teodorescu Nicu Cosmin, Enescu Georgel) 
- 13 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,   Nicolicea 
Romulus) 

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

      Proiectul de hotărâre a fost respins.  
 

 
47. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 

Craiova, în domeniul public al statului, a unor imobile-terenuri, în vederea 
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dării în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt discuţii, vă rog să votaţi. Eu votez pentru. 
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul  public al municipiului Craiova, în domeniul 
public al statului a următoarelor bunuri: 
a) imobilul-teren, în suprafață de 1764 mp., situat în str. Dr. Victor Papillian, 
nr. 2A, înscris în Cartea Funciară nr. 244975 Craiova- valoare 533.097,50 lei; 
b) imobilul-teren, în suprafață de 1582 mp., situat în Bulevardul 1 Mai, nr 66D, 
înscris în Cartea Funciară nr.244974 Craiova- valoare 2.238864,40 lei; 
c) imobilul-teren, în suprafață de 143 mp., situat în str. Dr. Victor Papillian, nr. 
2B, înscris în Cartea Funciară nr. 244973 Craiova- valoare 77.461,88 lei, 
în vederea dării în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Craiova. 

Art.2. Predarea-primirea imobilelor-terenuri identificate la art.1, se face pe bază de 
protocol de predare- primire, încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare- primire 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 53/2000 şi nr.311/2020. 

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

 
D-nii consilieri Sas Teodor Nicuşor şi Dinescu Sorin anunţă abţinerea la vot ca 

urmare a calităţii acestora de prorector, cadru didactic în cadrul Universităţii de Medicină 
şi Farmacie. 

De asemenea, se abţine dl. Vasile Marian. 
Aşadar, la vot vor participa 22 de consilieri.  
Votat cu: 
- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 

Lucian, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian 
Daniel, Nicolicea Romulus, Ungureanu Adriana,  Enescu Georgel, Voicinovschi 
Mădălin Romeo, Corâţu Cosmin, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Săuleanu 
Lucian Bernd, Teodorescu Nicu Cosmin). 

 
 

48. Întrebări și interpelări 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Vă rog, d-na Primar, să stabiliţi nişte reguli pentru cei care merg cu trotinetele prin 

Parcul Nicolae Romanescu deoarece inclusiv aseară a avut loc un accident pe lângă lac, 
unde se circulă cu o viteză foarte mare. 
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Vă rog iar cu coşurile de gunoi, să urmăriţi punerea lor în Craiova, deoarece sunt 
foarte rare 

Doamna, primar, vă rog în numele locuitorilor de pe str. Poligonului să le asfaltaţi 
strada pentru că sunt minţiţi de zeci de ani. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pistele pentru trotinete şi despre limitarea vitezei, nu putem să le limităm la mai 

puţin de 25 km/h, cât este în conformitate cu legea, iar în rest, aţi votat deja, la unul dintre 
punctele anterioare această reglementare din partea consiliului local.  

În ceea ce priveşte str. Poligonului, spuneţi dvs.că ar trebui să facă acolo lucrări de 
asfaltare şi că sunt minţiţi de zeci de ani locuitorii din strada respectivă. Vreau să vă spun 
că în tot oraşul se desfăşoară lucrări de canalizare, de introducere de apă potabilă şi de 
asfaltare. Pe str. Poligonului nu sunt încă gata toate utilităţile. Adică acolo, Compania de 
Apă are proiectul pe masterplanul de apă şi canalizare şi abia după ce vor ieşi de acolo, 
după ce vor face aceste lucrări, vom putea să asfaltăm. Sunt foarte multe străzi care, într-
adevăr, sunt sărite atunci când se lucrează în cartiere. Se lucrează una, două, trei, la rând, 
apoi se sare o stradă. Când suntem întrebaţi de cetăţeni, le spunem acelaşi lucru. Fie este 
vorba de o stradă care este prinsă pe programul Anghel Saligny, dar şi acolo ne-au venit 
banii, deci putem să începem să asfaltăm, fie este vorba despre lucrări care urmează a se 
executa în perioada următoare, respectiv lucrări de utilităţi. Deci nu mint pe nimeni, aşa 
cum nu i-am minţit nici pe cei din Barieră, unde cartierul este aproape gata, aproape 
finalizat, nu i-am minţit nici pe cei din Şimnicul de Jos unde, iarăşi, mai este, cred, o 
singură stradă de rezolvat acolo, în rest, s-au rezolvat toate. Se lucrează în Romaneşti, se 
lucrează în Bariera Vâlcii, se lucrează în Brestei, se lucrează în Catargiu, practic, în toate 
cartierele sunt lucrări de asfaltare în desfăşurare. Tocmai, unii dintre dvs. aţi votat o sumă 
de 70 de miliarde care vor ajunge tot la asflatări, în cartierele de periferie. Desigur că nu 
aţi votat toţi. Doar unii.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Măcar daţi-le un termen aşa. De 30 de ani...  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu vreau să dau niciun termen la nimeni. Eu am spus că până în 2024, la finalul 

mandatului meu, vreau să am toate străzile din periferie asfaltate. Şi cred că vedeţi 
ritmul în care se lucrează. O stradă pe zi. Ăsta este ritmul de asfaltare în municipiul 
Craiova. În mandatul meu trecut, am asfaltat 55% din suprafaţa stradală, respectiv toate 
cvartalele de blocuri, toate marile bulevarde, absolut tot ce era în zona de cartiere 
rezidenţiale de blocuri. Acum, suntem concentraţi pe periferie şi vrem să facem acelaşi 
lucru.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 28.07.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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