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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 29.09.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
          Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi  în unanimitate. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 
lucrările. 

Cu excepţia d-lui consilier Dindirică Lucian, care este preşedinte de şedinţă şi nu 
se poate conecta, şi a d-lui viceprimar Diaconu Răzvan, care vor vota verbal, în rest, toţi 
consilierii sunt prezenţi în aplicaţie.  
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale: şedinţei  ordinare  din data de 
25.08.2022  şi  şedinţelor extraordinare din data de 02.09.2022, 05.09.2022 şi 
15.09.2022.Cine este pentru? 
  Dl. Consilier  Local Dindirică: 
       Votez pentru. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
         D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
         Votat cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
          Îl invit pe dl. consilier Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei ordinare de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
data de 29.09.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 9268/22.09.2022, 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 29.09.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 

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

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

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local, şi Fundaţia Culturală Iubirea, în vederea organizării Festivalului 
Internaţional „Adrian Păunescu” 2022, ediţia a VIII-a, în municipiul Craiova, în 
perioada 01-03 decembrie 2022 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în 
cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 27 - 31 
octombrie 2022, în municipiul Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția Generală de Asistență 
Socială Craiova și Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog Dolj privind asigurarea cadrului formal de colaborare, în 
vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de 
droguri 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în 
unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică 
din municipiul Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
unităţii de învăţământ „CREŞA -  CRAIOVA” 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52A, 
bl.H8, sc.1, ap.15 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.20 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.13 
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17. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  Piaţa Centrală 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării unor puncte de lucru ale S.C.Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.285/2022 referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 

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

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Vânători de Munte, nr.5 

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă - Complex Orizont 

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava 

28. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str.Dorobanţilor, nr.52 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.292/01.11.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Roko 
Baroko S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. EMASOR SERVICE S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.34 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. Anedio Farm S.R.L.,  asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.George Enescu, nr.76 

32. 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 
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33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educație - 
Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8” 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.7/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului 
Educație – Gradinița cu program prelungit „Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8” 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri de la bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova la asigurarea contribuţiei proprii a 
Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Craiova pentru derularea proiectului „EDU 
ACCES”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa 
Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i, apelul de 
proiecte POCU/987/6.3/6,6/Educaţie nonformală în sistem outdoor, Cod SMIS 
153940 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Caietului de 
sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate 
în municipiul Craiova, respectiv a Contractului de delegare a gestiunii serviciului  
de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei hale de producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi 
parcaje acoperite, cu caracter provizoriu, pe durată de 10 ani, în municipiul 
Craiova, str.Rîului, nr.391 

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul 
Craiova  

40. Întrebări și interpelări 
 
      Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.232/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: 
MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona Metropolitana 
Craiova - MOTRIC Metropolitan 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între 
Municipiul Craiova și Administrația Bazinală de Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Dolj, având ca obiect execuţia lucrării „Decolmatare Canalul Rîului” 
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     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu punctele peste ordinea de zi. Cine este 
pentru? Eu votez pentru. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
       Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 29.09.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022 

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

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

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

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local, şi Fundaţia Culturală Iubirea, în vederea organizării Festivalului 
Internaţional „Adrian Păunescu” 2022, ediţia a VIII-a, în municipiul Craiova, în 
perioada 01-03 decembrie 2022 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în 
cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 27 - 31 
octombrie 2022, în municipiul Craiova 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția Generală de Asistență 
Socială Craiova și Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare 
şi Consiliere Antidrog Dolj privind asigurarea cadrului formal de colaborare, în 
vederea desfăşurării de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de 
droguri 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 
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al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în 
unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică 
din municipiul Craiova 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
unităţii de învăţământ „CREŞA -  CRAIOVA” 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52A, 
bl.H8, sc.1, ap.15 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.20 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.13 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  Piaţa Centrală 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării unor puncte de lucru ale S.C.Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L. 

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.285/2022 referitoare la cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 

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

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 

25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Vânători de Munte, nr.5 
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26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă - Complex Orizont 

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava 

28. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str.Dorobanţilor, nr.52 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.292/01.11.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Roko 
Baroko S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. EMASOR SERVICE S.R.L., asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.34 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. Anedio Farm S.R.L.,  asupra terenului situat în municipiul 
Craiova, str.George Enescu, nr.76 

32. 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 

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.7/2019 referitoare la aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului 
Educație – Gradinița cu program prelungit „Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8” 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri de la bugetul de 
venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova la asigurarea contribuţiei proprii a 
Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Craiova pentru derularea proiectului „EDU 
ACCES”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa 
Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10.i, apelul de 
proiecte POCU/987/6.3/6,6/Educaţie nonformală în sistem outdoor, Cod SMIS 
153940 

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Caietului de 
sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate 
în municipiul Craiova, respectiv a Contractului de delegare a gestiunii serviciului  
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de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse 
regulate în municipiul Craiova 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei hale de producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi 
parcaje acoperite, cu caracter provizoriu, pe durată de 10 ani, în municipiul 
Craiova, str.Rîului, nr.391 

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul 
Craiova  

40. Proiect de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.232/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: 
MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în zona Metropolitana 
Craiova - MOTRIC Metropolitan 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între 
Municipiul Craiova și Administrația Bazinală de Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Dolj, având ca obiect execuţia lucrării „Decolmatare Canalul Rîului” 

42. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu putem să nu remarcăm faptul că, după ce că aveam cel mai mic buget de 

investiţii din ţară, adică 90 milioane de lei, cu această ocazie se doreşte a fi diminuat cu 
încă 30 milioane şi să ajungem pe la 60 milioane de lei. Practic, pentru municipiul nostru, 
este o catastrofă ca într-un an de zile să se investească decât 12 milioane de euro, iar, 
evident că noi nu putem susţine aşa ceva, mai ales că sumele diminuate din investiţii, sunt 
luate de la educaţie. Diverse investiţii în foarte multe şcoli sunt anulate. Observ că, deşi 
am cheltuit peste un milion de euro, să cumpărăm terenuri de la cetăţeni pentru a construi 
parcări, se taie şi investiţiile pentru parcările supraterane. Skate park-ul, am văzut iarăşi, 
că nu se doreşte a  se mai investi anul acesta în el. Sunt foarte curios, că până la urmă 
acestea sunt nişte cifre, din aceşti 12 milioane la şase luni, investise Primăria Craiova în 
oraş decât 1,5 milioane de euro. Cu mare atenţie o să urmărim şi o să vedem la nouă luni 
cât s-a realizat din aceste investiţii, însă, încă o dată, raportat la bugetul nostru, care este 
130 milioane de euro pe an, 12 milioane înseamnă că dvs. doriţi să investiţi în municipiu 
undeva la 8-9% din buget, pentru că restul îl cheltuiţi pe administrare, pe funcţionare, pe 
salarii, pe organigrame stufoase şi mărite, inutile, iar acest lucru, din punct de vedere al 
grupului USR, este intolerabil, de aceea, vom vota împotrivă. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Cred că nu vorbim despre acelaşi buget pentru că, dacă vă uitaţi cu atenţie peste 
toate materialele pe care le-aţi primit, veţi vedea că acest buget respectă principiul: stradă, 
şcoală şi spital. Cei mai mulţi bani merg către reparaţiile de străzi. 20 milioane de lei. Mai 
departe, merg către reparaţii unităţi de învăţământ – suplimentare 7 milioane de lei, deci, 
în niciun caz nu luăm de la şcoli, dimpotrivă, dăm la şcoli. Încasări suplimentare din 
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impozite şi taxe locale avem 3.767.000 lei, care merg către Salubritate şi utilităţi, 204 mii 
lei investiţi în Spitalul Filantropia, investiţii absolut necesare. 
  Programul „Rabla” , aţi întrebat de „Rabla” în şedinţa trecută, avem 150 mii lei de 
la bugetul local şi 150 mii de la bugetul de stat. Deocamdată aşa am creionat programul 
„Rabla” . Aşteptăm, aşa cum v-am spus, ordinul de ministru schimbat, astfel încât să fie 
80-20. În orice caz, noi o să lăsăm aceeaşi sumă de bani, cel puţin până la sfârşitul anului. 
Vom vedea până anul viitor ce se va mai întâmpla şi care este numărul de cereri pentru 
că, deocamdată, nu avem decât două cereri despre care ştim la primărie, deci în niciun 
caz nu puteam să punem o sumă mai mare. Apoi 4.671.000 lei, sume care sunt primite de 
la rectificarea bugetului de stat şi merg către învăţământ pentru burse şi drepturile copiilor 
cu CES. Deci, după cum vedeţi şi dvs. acestea sunt singurele investiţii care se fac şi toate 
sunt către lucruri absolut necesare. Eu cred că nu contestă nimeni programul început de 
Primăria Municipiului Craiova de anul acesta, că trebuie să asfaltăm periferia. Cred că la 
sfârşitul anului, vom raporta 100 de străzi care vor fi proaspăt asfaltate, din cauza asta, în 
continuare, bugetăm către străzi 20 milioane de lei. Mulţumesc! 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Eu m-am uitat pe anexa 67 şi aici se vede clar că din 90 de milioane mai doriţi să 
investiţi 64 şi vă pot spune şi eu că am observat că tăiaţi foarte mult de la şcoli şi de la 
parcările supraterane. 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Eu cred că nu ne înţelegem despre ce vorbim. De la parcările supraterane sigur că 
am luat pentru că nu avem gata proiectarea. Când este gata proiectarea, automat vor merge 
bani către aceste parcări. Ce vreţi să facem, să lăsăm banii acolo să-i blocăm şi, la sfârşitul 
anului, să ne trezim că nu i-am cheltuit, sau să luăm banii şi să-i direcţionăm către 
asfaltarea străzilor din periferie? Noi am preferat să facem acest lucru. Dacă dvs. 
consideraţi că nu este investiţie faptul că noi asfaltăm străzile de la periferie, sau că 
mergem cu 7 milioane către reparaţiile de şcoli şi cu restul banilor către Filantropia, atunci 
nu mai am ce să mai discut. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Avem Ştefan Velovan – înlocuire 2 cazane şi arzător, minus 8 miliarde 400 
milioane. Charles Laugier – înlocuire 2 cazane, minus 7 miliarde. Marin Sorescu -
schimbare centrală termică. Nu se mai schimbă, 3 miliarde, s-a tăiat. 
  D-na Viceprimar Filip: 
  Nu s-au terminat actele, dl. Cezar Drăgoescu. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând a şase unităţi de 
învăţământ din Craiova – 577 mii lei.  
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Dacă vreţi să sugeraţi că vor rămâne copiii în frig, vă spun clar că nu, pentru că ei 
rămân în continuare pe sistemul centralizat. Sigur că sunt puncte termice la care noi vrem 
să renunţăm pentru că acolo mai sunt 2% dintre cei care sunt încă racordaţi şi ne-am 
gândit că cel mai bine ar fi ca să închidem punctele termice şi să avem centrale proprii. 
Până în momentul în care vom avea însă, aceste centrale proprii care sunt în nişte 
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proceduri de licitaţie pe care dvs. nu le înţelegeţi, nu aveţi cum să le înţelegeţi dacă nu aţi 
lucrat niciodată în administraţie. Nu avem cum să direcţionăm acolo banii. 
  Dl. Consilier Local Sas: 
  Lucrurile sunt clare. Am asistat cu atenţie la această discuţie. O rog pe d-na primar 
să răspundă la ceea ce întreabă dl. consilier Drăgoescu, nu să vorbească pe lângă subiect. 
Lucrurile sunt foarte clare. Investiţiile prin această rectificare de buget, scad de la 90 
milioane la 60 milioane de lei pe tot anul. Eu înţeleg că nu se termină aceste licitaţii, dar 
acesta este adevărul. Ori d-na Primar vrea să dezinformeze populaţia, ori nu a citit ordinea 
de zi. Lucrurile sunt foarte foarte simple, dar bugetul de investiţii este foarte foarte redus, 
practic, prin această rectificare, am scăzut investiţiile în municipiul Craiova. 
  Şi, dacă tot am luat cuvântul la acest punct,  am rugămintea, până la sfârşitul 
şedinţei de consiliu local, să mi se răspundă la interpelarea pe care am făcut-o în urmă cu 
două luni, cu privire la gradul de absorbţie al fondurilor europene şi, de asemenea, să ni 
se spună clar care au fost veniturile la acest festival oganizat luna trecută, respectiv 
festivalul Intencity. Eu văd la punctul 5 o notă de fundamentare de la Opera Română cu 
nişte sume provenite de 2,6 milioane lei. Acestea sunt veniturile, sunt mai mari? Noi am 
cheltuit 22. Ca să n u mai fac interpelare scrisă. Vă mulţumesc frumos! 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Cred că ar trebui totuşi o replică, nu putem să o lăsăm chiar aşa. Adică eu înţeleg 
că unii habar n-au de ABC-ul administraţiei publice, dar cred că ar fi bine ca oamenii să 
ştie. Sunt nişte investiţii pe care ni le-am programat a le face anul acesta şi din cauza 
procedurilor de licitaţie sau a proiectării, nu pot să fie finalizate până la sfârşitul acestui 
an. Motiv pentru care le amânăm pentru anul viitor  când se vor finaliza procedurile de 
licitaţie unde eu nu intervin şi nu am intervenit niciodată. Acolo ştiu foarte bine colegii 
noştri de la Direcţia de Achiziţii şi Licitaţii ce au de făcut. În aceste condiţii, banii 
rămânând disponibili, am preferat să-i direcţionăm către ceva foarte important, către oraş, 
stradă, şcoală şi spital. 20 de milioane merg către reparaţii de drumuri în periferie, adică 
acele asfaltări care se fac o stradă pe zi, cam aşa este ritmul, merg 7 milioane către şcoli, 
merg două sute şi ceva de mii către Spitalul Filantropia şi restul, v-am spus, sunt utilităţi 
care se plătesc şi la Salubritate. Ce ar fi trebuit să tăiem din aceste lucruri ca să fiţi dvs. 
mulţumiţi şi să vedeţi nişte centrale termice care nu s-au pus anul acesta şi, cu toate astea, 
copiii nu vor rămâne în frig pentru că sunt pe punctele termice.  
  Dl. Consilier Local Sas: 
  Să avem investiţii în oraş, asta vrem. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
          D-na Primar, nu ar trebui tăiat nimic, ar trebui să ne crească bugetul prin investiţii. 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Păi şi astea nu sunt investiţii, dl. consilier? 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Nu, prin investiţii, prin investitori privaţi care să vină şi să ne crească bugetul. 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Am înţeles. 
  Dl. Preşedinte: 
  O să privatizăm Primăria. 
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  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Exact. Asta, când o să se ocupe Primăria de şomaj, atunci. Deocamdată sunt alte 
instituţii care se ocupă. 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.106.847 mii lei (690.004 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 416.843 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.125.502 mii lei (690.004 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 435.498 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.2-64 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale 
şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.65 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Căminului pentru Persoane Vârstnice, 
conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.6.  Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă modificarea listei proiectelor cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Public 
Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

- 7 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Vasile Marian , Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana)  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) total venituri - 111.524,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 100.366,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 11.158,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 113.230,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 102.072,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
11.158,00 mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 

a)  total venituri - 234.402,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 184.397,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.005,00 
mii lei); 

b) total cheltuieli - 234.829,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 184.397,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.432,00 
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. 
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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: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

- 2 abţineri ( Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile Marian) 
 
 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş avea şi eu o intervenţie. Am văzut nota de fundamentare a Operei Române. Din 

păcate, constatăm încă o dată lipsa de experienţă a acestora şi necesitatea organizării unui 
festival de către un operator privat, pentru că dânşii au estimat, după ce am văzut acolo, 
în documente, venituri de 5 milioane de lei şi s-au realizat decât jumătate din veniturile 
estimate, ceea ce este o sumă foarte mică raportată la cât s-a cheltuit şi, de aceea, nu putem 
să girăm acest buget. Noi vom vota împotrivă. Vă mulţumesc.  
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Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Aşteptăm să vină USR cu investitorul privat. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Îl aşteptăm. 
Dl. Preşedinte: 
Uitaţi-vă în zare, dl. Pîrvulescu. 
Dacă numai sunt şi alte discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.702.214 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.735.602 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: 
- 15 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

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

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.59/2022. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Dimian 
Diana-Mihaela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local, şi Fundaţia Culturală Iubirea, în vederea organizării 
Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu” 2022, ediţia a VIII-a, în 
municipiul Craiova, în perioada 01-03 decembrie 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Văd că se continuă ciclul din „amicii Rusiei” , mai aveam academia aia 

internaţională de apartament, „Mihai Eminescu” şi acum, iar avem un festival 
internaţional al unui fost turnător la securitate în persoana d-lui Adrian Păunescu. Eu nu 
înţeleg de unde avem noi aplecarea asta să tot dăm bani. Aici văd că alocăm 160 mii lei, 
dar ce este cel mai trist, este că ne asociem numele cu astfel de indivizi de tristă amintire. 
Evident că vom vota împotrivă. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Nici nu ştiţi cât bine ne faceţi! 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Simt, totuşi, nevoia unui răspuns că nu putem să-l facem, totuşi, pro rus, pe Adrian 

Păunescu, pentru că e mort, bietul de el, Dumnezeu să-l odihnească! Dar să ştiţi că nu s-
a inventat lumea odată cu USR, când v-aţi inventat dvs. ca partid, şi sunt foarte mulţi care 
îl apreciază pe Adrian Păunescu în Craiova, poate şi pentru faptul că au fost ajutaţi de-a 
lungul anilor, foarte mulţi oameni, să-şi ia case, să-şi găsească slujbe în perioada aceea 
neagră de după Revoluţie. Sunt şi foarte mulţi cei care apreciază Cenaclul Flacăra sau 
Cenaclul „Totuşi Iubirea” sau „Iubirea”, cum se mai cheamă el, şi care vin la aceste 
concerte. Asta nu înseamnă că dacă dvs. nu vă place, nu aveţi gust pentru un anumit gen 
muzical, nu ar trebui ca Primăria, totuşi, să investească în aceste concerte care atrag foarte 
mult public.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
Aş vrea să iau şi eu cuvântul. Aş vrea să pun în discuţie o vorbă celebră a 

scriitorului George Bernard Shaw, irlandez, care spunea că „întotdeauna, indiferent ce ar 
face lupul, acesta va fi personajul negativ, atâta timp cât povestea este spusă de capră”. 
Parafrazând, pot să spun că indiferent ce ar face executivul, în frunte cu d-na Primar, în 
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opinia unor colegi, nimic nu este bun. Iar realitatea este cu totul şi cu totul altceva. 
Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Dacă numai sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, şi Fundaţia 
Culturală Iubirea, în vederea organizării Festivalului Internaţional „Adrian 
Păunescu” 2022, ediţia a VIII-a, în municipiul Craiova, în perioada 01-03 
decembrie 2022, conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
și Fundaţia Culturală Iubirea vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

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

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, 
în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în 
perioada 27 - 31 octombrie 2022, în municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă acordarea premiului „Cetatea Băniei”, în valoare de 1.000 lei, în cadrul 
Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 27-31 
octombrie 2022, în municipiul Craiova. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcția Generală de 
Asistență Socială Craiova și Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj privind asigurarea cadrului 
formal de colaborare, în vederea desfăşurării de activităţi comune legate de 
domeniul reducerii cererii de droguri 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională 
Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială 
Craiova să semneze Protocolul de colaborare, prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se desemnează dl.Ionel Cosmin Gagiu, director general al Direcţiei Generale de 
Asistență Socială Craiova, să urmărească derularea Protocolului de colaborare, 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 
cu personalitate juridică din municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se desemnează dl. Florescu Marinel, ca reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, în locul dlui.Diaconu 
Dan, după cum urmează: 
a) Colegiul Naţional ,,Fratii Buzeşti" Craiova; 
b) Şcoala Gimnazială ,,Sf. Dumitru" Craiova; 
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c) Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Romanescu" Craiova; 
d) Colegiul ,,Ştefan Odobleja" Craiova; 
e) Şcoala Postliceală ,,Edunet" Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.351/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl.Florescu Marinel şi unităţile de 
învăţământ prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și 
Asigurarea Calității în unitățile de învațământ preuniversitar de stat și 
particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se desemnează dl.Florescu Marinel, ca reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în 
locul dlui.Diaconu Dan, din următoarele unităţi de învăţământ: 
a) Scoala Gimnazială ,, Sf  Dumitru"Craiova; 
b) Colegiul Naţional ,, Fraţii Buzeşti" Craiova.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.9/2021. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl.Florescu Marinel şi 
unităţile de învăţământ prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre 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 unităţii de învăţământ „CREŞA -  CRAIOVA” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale unităţii de învăţământ 
„Creşa – Craiova”, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.252/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi „Creşa – 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 aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, 
nr.52A, bl.H8, sc.1, ap.15 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în 
municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52A, bl.H8, sc.1, ap.15, compusă 
din o cameră şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 30,85 mp., către Dumitru 
Mugurel Iulian. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere a locuinţei identificată 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 Dumitru Mugurel Iulian vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri 

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

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere 
care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională 
pentru Locuințe 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

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

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

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

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.20 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, 
ap.20, către Deliu Daniel Vasile, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr. 149905/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 62.567,51 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 de 
ani şi cu un avans de 10.101,85 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 74/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 12,63 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.20, 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.  
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            (2) Preţul de vânzare al terenului aferent locuinţei, se stabileşte prin expertiză 
tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată ulterior de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

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

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

Art.7. 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 Deliu Daniel Vasile vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri.  

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.13 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, 
ap.13, către Zavragiu Mihai Nicu, în calitate de titular al contractului de închiriere 
nr. 239008/29.12.2004. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 113.674,59 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 15 
ani şi cu un avans de 18.404,37 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 176/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 25,78 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.13, 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, 
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prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), 
dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din terenul aferent 
construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent 
locuinţei.  

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

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

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Zavragiu Mihai Nicu 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 declararea de uz şi interes  public local,  a  unor 
bunuri dobândite de municipiul Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă 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. 
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     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor prevăzute în anexa nr.3 

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

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare.                                  

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a 
unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  
Piaţa Centrală 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de patru ani, a spaţiilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală, 
identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, documentaţia de atribuire şi contractul de închiriere 
a spaţiilor identificate la art.1, prevăzute în anexele nr.2 - 4  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Preţul minim de pornire al licitaţiei, se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova referitoare la tarifele pentru utilizarea 
locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova și Târgul Municipal 
Craiova. 
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Art.4. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze contractele 
de închiriere a spaţiilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării unor puncte de lucru ale 
S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

  Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru ale S.C. Piețe și Târguri 
Craiova S.R.L. : 

         1) Piața Brestei, situată în str. Brestei, nr. 142 A; 
                  2) Piața Veche, situată în str. Felix Aderca, nr. 3 (fostă str. Krasnoff); 
         3) Piața 1 Mai, situată în str. Tabaci, nr. 2; 
         4) Târgul din Municipiul Craiova, situat în str. Caracal nr.172 B. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Nelu Pîrvu, 

pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova 
S.R.L., desființarea punctelor de lucru prevăzute la art.1. 

Art.3. Se împuterniceşte dl.Alin Mădălin Mărăcine, administrator al S.C. Piețe și Târguri 
Craiova S.R.L, în calitate de reprezentant legal, să efectueze demersurile privind 
desființarea punctelor de lucru prevăzute la art.1, la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.  

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică  în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr. 24/2011. 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Distribuţie 
Energie Oltenia S.A., a terenului care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în str.Calea Dunării 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
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Votez pentru. 
Art.1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe  o perioadă de 10 ani, către Distribuţie 

Energie Oltenia S.A., a terenului în suprafaţa de 15 mp., având valoarea de 
inventar de 7682,73 lei, care aparține domeniului public al municipiului Craiova, 
situat în str.Calea Dunării, identificat conform anexei la prezenta hotărâre, necesar 
modernizării PT 81, prin amplasare PTAB urban 20/0,4 kV, 630 kVA. 

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

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

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

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.285/2022 referitoare la cumpărarea (achiziționarea) 
de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, 
Tarlaua 27, Parcela 25 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.285/2022 prin îndreptarea erorii materiale din art.1, care va avea următorul 
conţinut: 

             „Se aprobă cumpărarea (achiziţionarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren în suprafață de 2825 mp, situat în municipiul Craiova, Tarla 27, Parcela 25, 
parte a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 218022 UAT Craiova, identificat 
conform planului de amplasament şi delimitare şi a planului de încadrare în zonă, 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă  din prezenta hotărâre."  

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

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

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Drăgoescu Cezar, Săuleanu 
Lucian Bernd) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Vasile Marian , Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Teodorescu 
Nicu Cosmin) 
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23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului 
Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 
negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 2825 mp., parte a 
terenului înscris în Cartea funciară nr.218022 a localităţii Craiova, situat în 
municipiul Craiova, Tarlaua 27, Parcela 25, în cuantum de 707.182 lei, echivalent 
a 146.281 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Drăgoescu Cezar, Săuleanu 
Lucian Bernd) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Vasile Marian , Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Teodorescu 
Nicu Cosmin) 
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25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Vânători de Munte, nr.5 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al 
negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 2.046 mp., înscris în 
Cartea funciară nr.251804 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. 
Vânători de Munte, nr.5, în cuantum de 512.175 lei, echivalent a 105.944 euro, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Drăgoescu Cezar, Săuleanu 
Lucian Bernd) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Vasile Marian , Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Teodorescu 
Nicu Cosmin) 

 
 

26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat 
în municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă - Complex Orizont 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 
al renegocierii redevenţei, pentru terenul în suprafaţă de 20,00 mp., situat în 
municipiul Craiova, cartier Craioviţa Nouă - Complex Orizont, care face obiectul 
contractului de concesiune nr.286/2007, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Afrem – Afrem S.N.C., la suma de 191,80 lei/mp/an, 
echivalent a 39,78 euro/mp/an, respectiv 15,98 lei/mp/lună, echivalent a 3,31 
euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
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Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Afrem – Afrem S.N.C. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat 
în municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş avea şi eu o observaţie aici. Parcă nu este Consiliul Local Craiova aici, parcă 

este o Agenţie Imobiliară. Ar trebui să facem şedinţe separate. Una cu rapoarte de 
evaluare şi cu terenuri şi imobile, şi alta cu problemele oraşului. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşa este în toate şedinţele Consiliului Local. În toate oraşele este la fel, dl. 

Drăgoescu.  
Dl. Preşedinte: 
Cum scrie la Codul administrativ. Dacă nu mai sunt discuţii, vă rog să votaţi în 

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

Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 
al renegocierii redevenţei, pentru terenul în suprafaţă de 34,40 mp., situat în 
municipiul Craiova, str.dr.Ioan Cantacuzino – zona Pelendava, care face obiectul 
contractului de concesiune nr.288/2007, încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Sky Holdings S.R.L., pentru Andresim S.R.L., la suma 
de 313,85 lei/mp/an, echivalent a 65,09 euro/mp/an, respectiv 26,15 lei/mp/lună, 
echivalent a 5,42 euro/mp/lună, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și Andresim S.R.L. vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
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28. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str.Dorobanţilor, nr.52 
Dl. Preşedinte: 

           Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Proiectul a fost respins cu 18 voturi pentru, 9 abţineri. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aţi votat împotrivă la acesta, dl. Drăgoescu? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu m-am abţinut. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Păi dvs. aţi solicitat ca să fie introdus şi acest punct pe ordinea de zi. Ca să nu 

acuzaţi după aceea că a venit altul şi n-a venit şi acesta că am stabilit că nu intrăm într-o 
procedură de negociere în comisie cu celălalt de lângă Dorobănţie, până când nu se 
evaluează şi acesta şi nu trece. Acum dacă punctul a picat... 

Dl. Consilier Local Spânu: 
E consecvent dl. Drăgoescu. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
A votat împotrivă, din obişnuinţă, probabil. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
S-a respins, 18 voturi pentru. 9 abţineri. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Ca să nu ziceţi că a picat din cauza PSD-ului, după. 
Dl. Preşedinte: 
Deci să spuneţi prietenului dvs., că PSD a votat şi că USR a fost împotrivă, ca să 

nu avem discuţii. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am vrut să intervin şi mai devreme, dar nu cred că m-aţi auzit. Vreau să corectaţi 

o greşeală pentru că din eroare am votat abţinere, şi votul meu este pentru.  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Înseamnă că s-a întrunit majoritatea calificată necesară şi proiectul  a fost adoptat.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Oricum ajunge în comisia de negociere şi se vede acolo dacă trece sau nu.  

Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 8435 mp. din acte şi 8405 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str.Dorobanţilor, nr.52, înscris în Cartea Funciară nr.201162 
Craiova, identificat conform planului de amplasament și delimitare și a planului de 
încadrare în zonă, prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

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

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Săuleanu Lucian Bernd, 
Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Vasile Marian , Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Drăgoescu 
Cezar) 

 
 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.292/01.11.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Roko Baroko S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

   Art.1. Se aprobă prelungirea cu o perioadă de 7 ani şi 6 luni, respectiv până la data de 
01.05.2030, a duratei contractului de concesiune nr.292/01.11.2007 încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Roko Baroko S.R.L., având ca 
obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafată 
de 1079 mp, situat în bd.Dacia, nr.3A. 

  Art.2. Se aprobă renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul contractului de 
concesiune nr.292/01.11.2007, având ca preţ de pornire raportul de evaluare care 
va fi însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.292/01.11.2007. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144/2007. 

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

 

  În nansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, în favoarea S.C. EMASOR SERVICE S.R.L., asupra terenului 
situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.34 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 
EMASOR SERVICE S.R.L.,  asupra terenului în suprafaţă de 366  mp., ce face 
parte din terenul intravilan în suprafaţă de 16998 mp. din acte şi 16944 mp. din 
măsurători, aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.34 (fost nr.168), identificat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4.  S.C. EMASOR SERVICE S.R.L. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile 
de la aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei terenului identificat 
la art.1, începând cu data de 23.03.2022, calculată conform raportului de evaluare. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. EMASOR SERVICE 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie, cu 
titlu oneros, în favoarea S.C. Anedio Farm S.R.L.,  asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.George Enescu, nr.76 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

  Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. 
Anedio Farm S.R.L.,  asupra terenului în suprafaţă de 528,55  mp., ce face parte 
din terenul în suprafaţă de 970 mp., aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.George Enescu, nr.76, identificat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Sed ord. 29.09.2022                                                        32                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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

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

Art.4. S.C. Anedio Farm S.R.L. are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei pe ultimii 3 ani a terenului 
identificat la art.1, calculată conform raportului de evaluare. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Anedio Farm S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

32. Proiect de hotărâre privind 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 înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
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 20,3 mp, corespunzător 
apartamentului nr.4 din blocul 29A, de la Effepi Rom S.R.L., către Andu Rococo 
S.R.L. 

 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 Andu 
Rococo 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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33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.408/2018 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Cresterea 
eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, 
inclusiv Creșa nr.8” 
Dl. Preşedinte: 

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

Art.1. Se aprobă modificarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din 
Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educație - Gradinița cu program 
prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr.8”, prin actualizarea devizului 
general, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a Descrierii 
sumare a investiţiei, conform anexei nr.2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1-3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.408/2018, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.444/2022. 

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

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.7/2019 referitoare la aprobarea proiectului 
„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova 
aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit „Elena 
Farago”, inclusiv Creșa nr. 8” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 şi art.3 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.7/2019, care vor avea următorul conţinut: 
a) „Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creşterea eficienţei energetice 

a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educație - 

Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago”, inclusiv Creșa nr. 8”, în 
cuantum de 6.170.720,92 lei (inclusiv TVA)”; 
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b) „Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 
103.774,50 lei, reprezentand cofinanţarea proiectului prevăzut la art. 1”. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării cu fonduri de la bugetul 
de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova la asigurarea contribuţiei 
proprii a Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Craiova pentru derularea 
proiectului „EDU ACCES”, în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman (POCU), Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de 
investiţii 10.i, apelul de proiecte POCU/987/6.3/6,6/Educaţie nonformală în 
sistem outdoor, Cod SMIS 153940 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
sumei de 7.001,78 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale 
„Mihai Viteazul” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „EDU 
ACCES”. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

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

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare 
strada Brăila” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 
municipiul Craiova – Modernizare strada Brăila”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                          5.492.114,76 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA             4.672.205,48 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       13 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 12 luni execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la 
aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local 
de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, respectiv a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Este foarte bine că se prelungeşte traseul 9, doar că pe acest traseu există o 

problemă cu staţiile pentru că nu sunt amenajate pe acest traseu. Şi în Craiova există o 
problemă destul de generalizată cu staţiile care nu sunt amenajate, dar, în special, pe acest 
traseu, de la ieşire din oraş, din zona Lăpuş, până dincolo de Metro, toate staţiile parcă nu 
există. Oamenii coboară în stradă.  

D-na Viceprimar Filip: 
V-am răspuns şi ieri în comisie. 
Dl. Preşedinte: 
Vă va răspunde dl. Glăvan, acum. 
Dl. Director Glăvan: 
Aşa cum v-am menţionat şi ieri în comisie, deja am discutat cu colegii mei de la 

RAT. După aprobarea în această şedinţă a modificării traseului 9, urmează ca săptămâna 
viitoare să fie amenajate aceste staţii despre care dvs. faceţi vorbire.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deci nu puteam să punem staţiile înainte să avem traseu pe acolo. Că e la mintea 

cocoşului că staţiile vor veni după ce se face traseul. Altfel, ne-aţi fi acuzat că face 
Primăria o investiţie în ceva ce nu este aprobat în consiliu. Cum să se întâmple aşa ceva? 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Transportul în comun nu ţine neapărat de cei de la RAT, dar trebuie să discutăm 

chestia asta că în ultima perioadă, mai ales de când au început şcolile, am primit semnalări 
de la părinţi că în autobuze circulă tot felul de persoane dubioase care, într-un fel sau 
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altul, se iau de copiii care circulă. Chiar cineva mi-a solicitat în mod expres dacă se poate 
să fie mai mult cei de la Poliţia Locală în aceste autobuze , să prevină aceste lucruri. Cred 
că se poate verifica şi la Poliţia Naţională că există câteva sesizări în acest sens şi cred că 
ar fi bine s-o facem pentru că părinţii încep să fugă de transportul în comun, tocmai din 
acest motiv.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Din cauza asta, ne dorim foarte mult ca, de anul viitor, din februarie, când vom 

avea toate autobuzele care vor veni, noi, şi când vom avea şi tramvaiele să putem să 
extindem transportul şcolar . Deci avem în plan toate lucrurile astea, dar le facem în 
momentul în care avem şi infrastructura pusă la punct. Pentru că am făcut licitaţia, s-a 
terminat de doi ani de zile licitaţia, acum aşteptăm să ne livreze autobuzele, în termenul, 
sigur, care este convenit în contract. Undeva, prin luna februarie , credem că vom avea 
toate autobuzele noi care vor veni la Craiova, plus cele 17 tramvaie.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Februarie 2023? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Haideţi să trecem mai departe. 

          Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
  Cred că la punctul  acesta ar fi trebuit să votez abţinere, dacă îmi puteţi modifica 
votul, vă rog.  
  Dl. Preşedinte: 
  Nu aveţi nicio incompatibilitate. 
  D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Dl. director de la Parcul Industrial, bănuiesc că nu este pentru dvs., nu v-aţi luat un 
autobuz personal, nu? Este pentru muncitorii de acolo. Deci nu este nicio 
incompatibilitate.  
       D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
  Nu este nici conflict de interese, că n-aţi cerut dvs., deci nu este nicio problemă. 
  Dl. Preşedinte: 

Dacă numai sunt discuţii, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.262/2018, după cum urmează: 

a) anexa nr.2 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea 
transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova, 
prin modificarea traseului 9, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre; 
b) anexa nr.3 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie, efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova, conform actului adițional nr.10, 
prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional     
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
referitor la construirea unei hale de producţie parter, birouri, cu regim de 
înălţime P+1+M şi parcaje acoperite, cu caracter provizoriu, pe durată de 10 
ani, în municipiul Craiova, str.Rîului, nr.391 

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

            Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei hale de 
producţie parter, birouri, cu regim de înălţime P+1+M şi parcaje acoperite, cu 
caracter provizoriu pe durata de 10 ani, situat în municipiul Craiova, str.Rîului, 
nr.391, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din municipiul 
Craiova  
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii „Podgoriţa”, străzii din municipiul Craiova cuprinsă 
între bulevardul „Nicolae Romanescu” şi intersecţia cu prelungirea străzii 
„Fântâna Popova”, identificată în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

  În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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40. Proiect de modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.232/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: MOdernizarea sistemului de TRansport publIC cu autobuzul în 
zona Metropolitana Craiova - MOTRIC Metropolitan 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotararii Consiliului Local nr.232/2022 după cum urmează: 
a. anexa nr.1 referitoare la Nota de fundamentare se modifică conform anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b. Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut:  

,,Se aprobă cheltuielile legate de proiect în sumă totală de 59.919.104,40 
lei, fără TVA, respectiv 12.172.000,00 euro, fără TVA, la cursul inforeuro 
aferent lunii mai 2021, de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 71.303.734,24 lei 
inclusiv TVA, 14.484.680,00 Euro, inclusiv TVA; 

c. Art.4 se modifică şi va avea urmatorul conţinut:  
,,Asigurarea din bugetul propriu al unităţii administrativ teritoriale – 
Municipiul Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile aferente 
activităţilor derulate de către Municipiul Craiova, cât şi a altor cheltuieli ce 
pot să apară pe durata de valabilitate a contractului de finanţare pentru 
implementarea proiectului: ,,MOdernizarea sistemului de TRansportpublIC 
cu autobuzul în zona Metropolitană Craiova - MOTRIC Metropolitan” 

d. anexa nr.2 referitoare la Acordul de parteneriat se modifică conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

e. anexa nr.3 referitoare la Descrierea sumară a investiţiei se modifică conform 
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.2. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia - Olguța 
Vasilescu, să semneze Acordul de parteneriat, revizuit, ce va fi încheiat între 
unitatea administrativ-teritorială-Municipiul Craiova şi unitatea administrativ-
teritorială-Comuna Işalniţa. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Consiliul Local al Comunei Işalniţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat 
între Municipiul Craiova și Administrația Bazinală de Apă Jiu/Sistemul de 
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Gospodărire a Apelor Dolj, având ca obiect execuţia lucrării „Decolmatare 
Canalul Rîului” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Craiova și 
Administrația Bazinală de Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, având 
ca obiect execuţia lucrării „Decolmatare Canal Rîului”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul  de 
colaborare prevăzut la art.1. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Administrația Bazinală 
de Apă Jiu/Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

42. Întrebări și interpelări 
      Dl. Consilier Local Teodorescu: 

Gestiunea Adăpostului Canin Breasta este efectuata în continuare de Salubritate SRL, 
sub aspectul faptului ca o gestionarea a fost invalidată de justiție ca nelegala, va rugam 
sa ne comunicați demersurile întreprinse de Primăria Craiova pentru reglementarea 
situației și intrarea în legalitate. 

2. Va rugam sa ne comunicați numărul de eutanasieri care au fost efectuate în ultimele 
6 luni la Adăpostul de Câini Breasta. 

3. A început amenajarea locurilor de joacă din Craiova, un lucru foarte bun - pentru 
paviment se folosește un material de culoare neagră, material care inevitabil se va 
supraincalzi pe timp de vară. Vă rog să luați în considerare schimbarea culori acestui 
material. 
     Dl. Consilier Local Corâţu: 
     Propun montarea de camere video LPR (License Plate Recognition), la toate intrările 
din oraş, în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi pentru a veni în sprijinul Poliţiei 
atunci când investighează cazuri mai complexe. Mulţumesc! 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Doamna Primar, când se va repara Sala de Sport de la Liceul CFR? 
    Vă rog, de asemenea, să luaţi în considerare construirea unei Săli de sport în curtea 
Şcolii nr. 24 care a avut proiect şi nu ştiu de ce s-a oprit construirea sălii!  
     Vă rog, de asemenea, să nu uitaţi locuitorii de pe str. Poligonului care sunt disperaţi 
că nu se bagă canalizare şi nu se asfaltează strada!!! Vă mulţumesc! 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
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      În luna martie anul acesta, Comisia de sistematizare a aprobat proiectul depus de mine 
pentru trecerea de pietoni de la Şcoala nr. 22 din Craiova. Când se va implementa? 
         D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
         Dl. Teodorescu, cu adăpostul de la Breasta. Mai avem cu amenajarea locurilor de 
joacă unde se foloseşte paviment de culoare neagră, material care se va supraîncălzi pe 
timp de vară. Dl. Teodorescu, aşa se face tartanul. Primul strat este negru. Al doilea este 
colorat. Aşteptaţi să vină şi stratul al doilea, colorat, ca să nu se supraîncălzească. 
         În legătură cu adăpostul canin  de la Breasta, vă va răspunde şeful de la Servicii 
Publice, dl. Alin Glăvan, dar vreau să vă spun că, dacă în primul mandat, am constatat că, 
în sondaje, cea mai mare problemă era a câinilor maidanezi, aproximativ 70% din 
populaţia Craiovei spunea atunci că este o problemă cea a câinilor maidanezi, în ultimul 
sondaj de opinie pe care l-am văzut, deja de la 0, am ajuns din nou la 10% deranj pentru 
cetăţeni, câinii maidanezi, pentru că au început să apară. Ni se aduc din zonele din afara 
Craiovei, se aruncă, în general, în zonele de periferie din Craiova şi au început iarăşi să 
se înmulţească. Este o problemă pe care vrem să o rezolvăm prin soluţiile legale. 

Dl. Director Glăvan: 
Ultima hotărâre care reglementează această activitate, vorbim de HCL 259/2021, 

nu este contestată, este în vigoare, este un act legal. Într-adevăr, au fost nişte hotărâri 
judecătoreşti anterioare acestei hotărâri, le-am reglementat prin această hotărâre şi nu mai 
avem nicio problemă.  

A doua întrebare, întrebaţi câţi câini s-au eutanasiat. În anul 2022, s-au eutanasiat 
600 de câini. Însă vreau să mai spun că până a se ajunge la această eutanasiere, au fost 
organizate de către operatorul serviciului, târguri de adopţii, există protocoale încheiate 
cu asociaţiile pentru protecţia animalelor, s-a şi prelungit  termenul de cazare peste cele 
14 zile lucrătoare în limita bugetului pentru această activitate, iar cei mai mulţi câini 
capturaţi în anul 2022, aparţin unor persoane care au adoptat aceşti câini de la adăpost, 
după care le-au dat din nou drumul pe stradă.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Corâţu – care propune montarea de camere video. Da. În bugetul pe anul viitor, 

veţi vedea că vor apărea 500 camere video, ne-am făcut o ultimă inventariere că ar 
necesita, pentru locurile de joacă, pentru zonele cu potenţial criminogen, pentru zonele 
de periferie, unde se aruncă gunoaie şi le vom prinde în bugetul de anul viitor. Deci, bateţi 
la porţi deschise pentru că oricum voiam să facem acest lucru.  

D-na Ungureanu ne vorbeşte despre sala de sport de la Liceul CFR care ar trebui 
să se repare. Să ştiţi că chiar şi astăzi am aprobat 7 milioane lei pentru repararea la 
instituţiile de învăţământ, unde, bineînţeles că se repară şi sălile de sport. Baza sportivă 
de la Liceul CFR a fost asfaltată anul trecut, deci, din punctul acesta de vedere, copiii au 
unde să facă mişcare şi, bineînţeles, că vom continua cu tot ceea ce înseamnă investiţii în 
şcoli, chiar şi în sălile de sport.  

În ceea ce priveşte locuitorii de pe str. Poligonului, spuneţi dvs. că sunt disperaţi că 
nu se bagă canalizare şi nu se asfaltează strada. După cum ştiţi, sunt 3 contracte în oraş 
de introducere a canalizării. Echipele lucrează, au un termen, li se dau aceste străzi . În 
această perioadă ar trebui să introducă canalizarea, după care, imediat când ies de acolo, 
noi venim cu asfaltul. Deci, aşteptăm ca aceste companii să iasă de peste tot pe unde sunt. 
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Să ştiţi că avem şedinţă săptămânală cu ei. Şi noi suntem înnebuniţi, suntem plini de nervi 
pentru că sunt multe străzi începute de anul trecut chiar, n-au fost în stare să-şi facă treaba 
până acum şi să efectueze reparaţiile. Le-am propus un nou grafic de lucrări pentru că, 
dacă ar trebui să reluăm licitaţia de la capăt, este clar că nu am mai reuşi să terminăm. 
Noi suntem optimişti, în sensul că sperăm ca până în 2023, sfârşitul anului, atunci când 
se termină contractul, când ar trebui să fie îndeplinit, să avem toată canalizarea terminată. 
În paralel să ştiţi că noi asfaltăm tot ceea ce ne dau. Chiar şi ieri, am făcut o listă de încă 
37 de străzi pe care le-am dat către Direcţia de Servicii, astfel încât să fie asfaltate în 
perioada următoare. 

La Şcoala 24 sunt investiţii care trebuiesc făcute în perioada următoare. Avem deja 
proiect de finanţare şi pentru Şcoala nr. 23 şi pentru Şcoala 24 şi pentru Liceul Titulescu 
din zona respectivă. Am luat decizia ca prima oară să fie Şcoala 24 care se reabilitează, 
urmând ca elevii de la Şcoala 24 să-i mutăm la Şcoala 23. După când se reabilitează 
Şcoala 23 să facem swich invers. Şcoala 24, fiind cea mai mare din zonă, am zis să o 
reabilităm prima, astfel încât să încapă şi cei de la Titulescu. Deci le avem în plan pe 
toate. Răbdare. Asta este. Când se termină procedurile de licitaţie, putem şi noi să 
intervenim. 

Dl. Consilier Local Corâţu: 
Pot să menţionez şi eu ceva, vizavi de interpelarea mea? Eu am propus montarea 

de camere video care recunosc numărul de înmatriculare al maşinii la intrările în oraş, 
deoarece ar ajuta foarte mult Poliţia. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşa sunt. Aţi avut SF şi indicatorii în şedinţa de consiliu şi i-aţi văzut la vremea 

respectivă. 
Mai avem, iarăşi, de la dl. Borţoi, care ne spune că în luna martie, anul acesta, 

comisia de sistematizare a aprobat un proiect pentru trecerea de pietoni de la Şcoala 22. 
Nu ştiu cine ar putea să răspundă. Verificăm, să vedem dacă nu s-a implementat. 

Dl. Consilier Local Borţoi: 
Urma să fie implementată de către RAADPFL.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 

  Vă comunicăm scris. Chiar nu ştiu să vă răspund la această întrebare pentru că mi-
a scăpat din vedere. 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Am şi eu două speţe. Prima este legată de drumuri. Cartier Rovine 2, str. Şerban 
Cantacuzino, este incredibil ce este acolo, este numai nămol. Plaiul Vulcăneşti, Drumul 
Apelor, Aleea V. Ideea este că înainte de a investi banii în floricele, panseluţe, pietricele, 
festivaluri, ar trebui să rezolvăm toate străzile acestea din Craiova. Dacă vă arăt ce poze 
sunt pe grupurile din Craiova cu aceste străzi, deci vă dau cuvântul meu de onoare că nici 
la ţară nu există aşa ceva. Este efectiv nămol de o jumătate de metru. Nu se poate circula. 
Să se facă aceste străzi: Rovine 2, str. Şerban Cantacuzino, Plaiul Vulcăneşti. 
  Dl. Preşedinte: 
  Azi aţi votat împotriva asfaltării străzilor.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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  A doua întrebare este dacă municipiul Craiova are semnat contract cu frunizorii de 
gaz şi de curent pentru perioada următoare, pentru instituţiile ce ţin de Primărie: spitale, 
şcoli, ş.a.m.d. Mulţumesc! 
  Dl. Consilier Local Stoian: 
  Vreau să ştiu ce s-a mai întâmplat cu mobilierul nou care s-a adus în şcoli. Până 
acum s-a adus din Ucraina, acum ştiind situaţia de acolo, dacă s-a reorganizat spre altă 
ţară sau dacă avem vreo şansă să mergem în continuare cu aducerea de mobilier nou în 
şcoli. 
  Legat de camerele video despre care s-a vorbit mai devreme,  aş dori să întreb dacă 
se pot monta şi în cimitire pentru că în cimitire s-a ajuns aproape să se fure şi inclusiv 
crucile. Mulţumesc mult! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  În legătură cu străzile respective, se lucrează la canalizare. Până în momentul în 
care nu primim de la firmă strada, până când nu face recepţia, strada practic, este la 
constructor. Îi amendăm şi noi de fiecare dată că lasă drumul nepracticabil. Dar să ştiţi că 
asta este situaţia, până la urmă. Nu s-a găsit până acum soluţia să se introducă canalizarea 
prin copaci. Canalizarea se introduce pe sub pământ. În momentul în care se lucrează, se 
sapă pământul, aşa se întâmplă. Este regim de şantier acolo.  
  În ceea ce priveşte Drumul Apelor, acolo avem o situaţie puţin ciudată, în sensul 
că şi noi şi Cârcea revendicăm acest cartier. Este motivul pentru care nu am făcut până 
acum niciun fel de investiţii. Până când nu vom închide litigiul cu Cârcea şi sper să-l 
închidem cât mai repede pentru că suntem pe procedură de instanţă, noi, cel puţin, nu 
vom face acolo investiţii.  Dar, să sperăm că de anul viitor, având acest cartier, dacă va 
reveni Craiovei, se vor face şi investiţii. 
   În ceea ce priveşte zona de la Troaca, iarăşi avem săptămânal discuţii cu cei care 
lucrează în zonă, astfel încât să ne predea cât mai repede pentru că acolo sunt foarte multe 
străzi pentru care noi avem deja planificată investiţia de asfaltare, avem licitaţiile 
terminate, avem finanţare, tot ce trebuie. Practic, aşteptăm cu arma la picior în momentul 
în care ni le vor livra cei de la firma care introduce canalizarea. 
  În ceea ce priveşte contractele cu furnizorii de gaz şi de curent, chiar şi astăzi am 
avut o discuţie pe această temă. Nu vom rămâne fără gaz şi fără curent, staţi liniştit.  
  Mobilierul nou pentru şcoli. Anul acesta noi am dat bani şcolilor ca să poată să-şi 
facă achiziţie directă, astfel încât să nu sufere de faptul că, într-adevăr, s-a blocat acordul 
cadru pe care l-am avut din cauza faptului că mobilierul era adus din Ucraina şi evident 
că acum nu se mai poate aduce. Din cauza asta, suntem în proceduri ca să facem un nou 
acord cadru. Să sperăm că, de data aceasta, va fi vreun producător român. Aşa ar fi 
normal. Şi eu am fost şocată să aflu că în toată ţara mobilierul şcolar se aducea doar din 
Ucraina, în condiţiile în care ţăiem jumătate din pădurile ţării şi nimeni nu este în stare să 
producă mobilier şcolar.  
  În ceea ce priveşte camerele de luat vederi în cimitire, aveţi mare dreptate, dar sunt 
prinse în cele 500 de camere şi camere pentru cimitire. 
  Dl. Consilier Local Sas: 
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  Nu mi-aţi răspuns şi mie la interpelarea de la punctul 1. Cea cu fondurile europene 
şi câţi bani s-au încasat din Festivalul Intencity. Îmi răspundeţi în scris? Puteţi să-mi 
răspundeţi şi în scris. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  Eu îmi aduc aminte că v-am răspuns la fiecare şedinţă despre fondurile europene. 
La un moment dat, chiar m-aţi pus să vă garantez dvs. aici, personal, în faţa poporului. 
Evident că se vor finaliza până la sfârşitul anului viitor toate proiectele pe fonduri 
europene. Nu ştiu cum aş putea să vă mai răspund în plus. Probabil o să vă desenez. O să-
mi iau nişte carioci colorate şi o să vă trimit un desen că altfel... 
  Dl. Consilier Local Sas: 
  Administraţie văd că nu prea ştiţi. Nici să desenaţi, nu ştiu dacă ştiţi prea bine. Aşa 
că, rugămintea este să-mi spuneţi procentul la data actuală. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
  S-ar putea să vă surprindă veleităţile mele. 
 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 29.09.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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