
 

sed ord. 27.10.2022                                                        1                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 27.10.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor:  ordinară  din data de 
29.09.2022 şi extraordinare din 07.10.2022 şi 20.10.2022. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
 D-na Viceprimar Filip: 
 Înainte de toate, vreau să vă transmit şi eu părerea de rău a d-nei primar că nu este 
alături de noi însă, la ora aceasta, la Muzeul de Artă, se încheie proiectul Camelot , proiect 
în care suntem şi noi parteneri. Liderul parteneriatului acestuia este Primăria din Milano 
şi azi se încheie acest proiect şi doamna a trebuit să fie prezentă. Pentru tot ce înseamnă 
lămuriri din punct de vedere al administraţiei, sunt la dispoziţia dvs. să vă răspund eu. 
Mulţumesc frumos! 
          Dl. Preşedinte: 
         Bună dimineaţa! Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova din luna  octombrie  2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 9640/20.10.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, în data de 27.10.2022, ora 
10,00,  în  Sala de conferinţe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr. 
8, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 
luni ale anului 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022  

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

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2022 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al R.A.T. S.R.L. Craiova, pe anul 2022 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.11.2022 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2022- 2023 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.1 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.65 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 2N, cam.8 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 2N, cam.2 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.7, 
către Bîzdoacă Diaconu Marin 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 
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23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de 
calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

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

25. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, a unor 
bunuri ce aparțin municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune și casării 

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Olteţ, nr.23 

28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox 
„Sfântul Grigorie Teologul”, a unui bun care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova 

29. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str. Matei Basarab, nr.2 

30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str. A.I.Cuza, nr.46 A 

31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în bd.Dacia, nr.80D 

32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str.Olteţ, nr.7A 

33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în Calea Bucureşti, nr.56B, 56C, 56D 

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

35. Poiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între municipiul 
Craiova şi Cerban Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
dr.Cerban Mihaela Doina 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.256/2007 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A. 

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. SIMPLON S.R.L.,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.27D 

38. 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 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.137/2022 referitoare la declararea de utilitate publică și interes local a 
obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3” 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de 



 

sed ord. 27.10.2022                                                        4                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin 
domeniului privat al municipiului Craiova 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.232/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al 
Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor care aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova 

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

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bld.Dacia, nr.3A 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Severinului, nr.34 

45. 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.Dorobanţilor, nr.52 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, 
str.Buzăului, nr.3, lot 2 

47. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.6 la Contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea 
stației de sortare și transfer Goicea” 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
sezonul de iarnă 2022-2023 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică privind schimbarea zonei funcţionale din industrie, în 
zona servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.111 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică zona str.Constantin Brâncoveanu - Lukoil, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.34 C 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în 
municipiul Craiova, Aleea 3 Plopului, nr.15 

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

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

54. Întrebări și interpelări 
  
Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural  - Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)” 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de 
infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în 
vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, 
Componenta 12—Sanatate, Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 
riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS – 0024 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

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

Craiova, din data de 27.10.2022, 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 execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 
luni ale anului 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 



 

sed ord. 27.10.2022                                                        6                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022  

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

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2022 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al R.A.T. S.R.L. Craiova, pe anul 2022 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.11.2022 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Craiova, în anul şcolar 
2022- 2023 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a unei 
locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.5, 
ap.1 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.65 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 2N, cam.8 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, 
situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 2N, cam.2 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată 
închirierii, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.7, 
către Bîzdoacă Diaconu Marin 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 
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23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 

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

25. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, a unor 
bunuri ce aparțin municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune și casării 

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Olteţ, nr.23 

28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox 
„Sfântul Grigorie Teologul”, a unui bun care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova 

29. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str. Matei Basarab, nr.2 

30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str. A.I.Cuza, nr.46 A 

31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în bd.Dacia, nr.80D 

32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str.Olteţ, nr.7A 

33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în Calea Bucureşti, nr.56B, 56C, 56D 

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

35. Poiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între municipiul 
Craiova şi Cerban Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
dr.Cerban Mihaela Doina 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.256/2007 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A. 

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în 
favoarea S.C. SIMPLON S.R.L.,  asupra terenului situat în municipiul Craiova, 
str.1 Decembrie 1918, nr.27D 

38. 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 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.137/2022 referitoare la declararea de utilitate publică și interes local a 
obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3” 

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

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.232/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local 
al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor care aparțin domeniului public/privat al municipiului Craiova 

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

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat în 
municipiul Craiova, bld.Dacia, nr.3A 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în 
str.Severinului, nr.34 

45. 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.Dorobanţilor, nr.52 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Buzăului, nr.3, lot 2 

47. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.6 la Contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și 
operarea stației de sortare și transfer Goicea” 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru 
sezonul de iarnă 2022-2023 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică privind schimbarea zonei funcţionale din industrie, în 
zona servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.111 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică zona str.Constantin Brâncoveanu - Lukoil, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.34 C 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în 
municipiul Craiova, Aleea 3 Plopului, nr.15 

52. 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 

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

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
naţional şi cultural  - Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)” 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de 
infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în 
vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, 
Componenta 12—Sanatate, Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 
riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS – 0024 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 

57. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Bună ziua! Mulţumesc, dl. Preşedinte! Îmi pare rău că nu este d-na Primar astăzi 

aici, pentru că, atunci când am avut execuţia bugetului la şase luni, atât dânsa, cât şi d-na 
viceprimar, ne spuneau să avem răbdare, ca să aducem aminte tuturor cetăţenilor că în 
execuţia bugetară la şase luni, se investiseră în municipiul Craiova 1,5 milioane de euro. 
Astăzi, la nouă luni, avem investiţii realizate din veniturile proprii de şase milioane de 
euro, ceea ce, din punctul meu şi al nostru de vedere, reprezintă o ruşine incomensurabilă 
pentru orice administraţie locală. Am stat şi m-am uitat şi am comparat cu alte mari oraşe 
din România: Timişoara, Cluj, Iaşi, ş.a.m.d. Suntem pe ultimul loc la investiţii realizate. 
Ca atare, deşi, aici mai fac o paranteză, la începutul anului, se bugetaseră investiţii de 
aproape 20 milioane de euro. Iată că la nouă luni avem decât şase milioane de euro 
investiţii realizate. Ca atare, noi ne vom abţine la acest punct de pe ordinea de zi. 
Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Atrag atenţia asupra faptului că la capitolul investiţii sunt doar 6 milioane de euro, 

dar nu s-a uitat la faptul că pe partea de reparaţii au fost asfaltate 100 străzi, lucru care 
după părerea mea este o investiţie majoră şi ar trebui să ne bucure pe toţi. Pe acolo ar 
trebui să vă uitaţi, unde s-au cheltuit cei mai mulţi bani.   

Dl. Consilier Local Spânu: 
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Prin investiţii se înţelege tot ceea ce începe de la 0 şi în continuare. În sens larg, 
prin investiţii se înţelege şi acele reparaţii care nu intră în partea cealaltă. Avem reparaţii 
la străzi, la şcoli, la spitale, investiţii în aparatură, ş.a.m.d.  

Dl. Preşedinte: 
Dau cuvântul d-nei viceprimar să răspundă din partea executivului. 
D-na Viceprimar Filip: 
Chiar dacă am mai avut o astfel de intervenţie în trecut, îi rog din nou pe noii colegi 

ai noştri, care, după doi ani, încă au nevoie de ABC-ul administraţiei, să vină şi să întrebe 
şi sunt îndreptăţiţi, aici sunt toţi directorii din primărie, să vadă derularea unei investiţii. 
Eu ştiu că dumnealor nu au lucrat niciodată administraţie, că au lucrat, poate, în privat, 
unde investiţia merge mult mai repede. Noi ne aliniem tuturor cerinţelor legislaţiei  şi 
vreau să vă spun, poate şi celor care ne privesc din afară, că o investiţie majoră începe 
prin bugetare şi vreau să vă atrag atenţia! Nimic, niciun leu din investiţiile propuse la 
începutul acestui buget, nu s-a renunţat la ele deloc. Niciun leu nu este dat în altă parte, 
doar că, datorită documentaţiilor stufoase care se fac, ele nu au ajuns la maturitate şi legea 
din România permite ca execuţia lor să se facă şi în următorul an. Deci toate investiţiile 
prinse în bugetul din acest an, sunt în derulare în diferite stadii. Vizavi de cheltuire, 6 
milioane sunt plăţi efectuate. Încă aşteptăm situaţii de lucrări. Vreau să vă spun că nu 
există o lege în România unde, şi asta este valabil şi pe fonduri europene, să oblige 
constructorul care a câştigat o licitaţie, să-şi deconteze lunar lucrări. Vreau să vă spun că 
sunt constructori care au forţă financiară şi fac o situaţie de lucrări pe toată lucrarea pe 
care au câştigat-o, adică la final de lucrare. Deci, toate aceste decontări, sunt doar pe 
situaţiile depuse de constructori. Aceste investiţii sunt în derulare, iar cele de la care am 
mutat banii către alte proiecte, în speţă, pentru reparasţii străzi, şcoli, spitale, unde anul 
acesta am alocat foarte mulţi bani, sunt doar banii alocaţi pentru execuţie, iar execuţia nu 
a fost câştigată. Este în diferite stadii. Ori în licitaţie, ori în SF, ori în proiectare. Deci 
ideea este că noi trebuie să mutăm aceşti bani, pentru că, dacă rămân bugetaţi şi sunt 
necheltuiţi, ni-i ia bugetul de stat, astfel încât, acolo unde investiţia nu a ajuns la 
maturitate, să înceapă execuţia, acolo unde avem necesar şi unde avem proiect. Vă 
mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale 
anului 2022 (30 septembrie 2022), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 
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- 12 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, Vasile 
Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
primelor 9 luni ale anului 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 (30 
septembrie 2022), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 

- 12 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, Vasile 
Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe 
al municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă 

primelor 9 luni ale anului 2022 (30 septembrie 2022), conform anexelor nr.1 și 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2022  
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 

9 luni ale anului 2022 (30 septembrie 2022), conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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 local al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Cu completarea pe care am precizat-o ieri în comisii. 
D-na Viceprimar Filip: 
Ştiu că este o regulă să dăm colegilor noştri cuvântul. Dacă vreţi, pentru cei din sală, 

să enumerez eu ce se întâmplă în rectificarea bugetară, ca să şi lămurim acest lucru.  
Alocăm prin EcoDolj la Salubritate 5 milioane de lei. Este vorba de societatea în 

care noi suntem acţionari, care a fost mai slab bugetată la început, ca să prindem mai 
mulţi bani la investiţii, în primul rând şi în al doilea rând, vă anunţ, dragi colegi, că tot 
pentru lămuriri suplimentare, conform legislaţiei, străzile neasfaltate nu se mătură. Nu se 
pot deconta de către UAT. Iată că am ajuns în situaţia să măturăm în plus o sută de străzi, 
peste 100 de străzi, cele nou asfaltate, care vor avea acum montate şi coşuri de gunoi, deci 
extindem în toată Craiova, în toate cartierele, acest serviciu şi alocăm 5 milioane de lei.  
     RAT – 6 milioane, este vorba de compensarea la bilete. Este bine să vă lămuresc că 
biletul, conform ultimelor cheltuieli şi ultimelor preţuri, este 9 lei. Iată că cetăţeanul 
craiovean plăteşte 2,5 lei, plus gratuităţile la ceea ce înseamnă pensionarii, elevii şi toate 
aprobate în consiliul local.  
  Compania de Apă Oltenia primeşte un milion pentru toate sediile primăriei  plus 
apa pe care o folosim în oraş pentru zona verde.  
  SCM – 330 de mii, este activitatea sportivă, tot o subordonată a primăriei care a 
fost mai puţin bugetată la începutul anului, având în vedere că noul campionat abia a 
început.  
  Chirii, lipsă folosinţă teren – am înţeles din comisii, de la mulţi colegi, că nu ştiu 
ce înseamnă acest lucru. În istoria Craiovei, în porţiunile de blocuri, municipalitatea  a 
asfaltat foarte multe parcări. Ulterior, instanţele de judecată  au pus în posesie diverse 
persoane pe aceste parcări. Dat fiind faptul că nu pot să-şi exploateze proprietatea, ne-au 
dat în judecată şi obţin lipsă folosinţă teren, pe care UAT este obligat să-l plătească. Aşa 
se va întâmpla cu toate locaţiile puse în posesie, pentru că Primăria nu retrocedează 
terenuri, doar instanţele. Sunt retrocedate terenuri, aşa cum v-am explicat de multe ori 
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când v-am cerut votul ca să achiziţionăm terenuri, chiar în scara blocului, parcările dintre 
blocuri şi multe altele. 
 Reparaţii şcoli, continuăm, mai alocăm un milion.  
 Utilităţile tuturor sediilor primăriei – 2 milioane. 
 Branşament pentru una din clădirile Primăriei unde schimbăm modalitatea de încălzire 
– 192 mii lei. 
 Monitorizare video şi acces la Water Park . Iată că ajungem luna aceasta, este 
monitorizare pe fonduri europene. Schimbăm mult la activitate, va fi şi activitate de 
noapte şi trebuie această investiţie.  
 Avem o cofinanţare la Şcoala Mihai Viteazu la unul din proiectele pe fonduri europene 
– 3 mii lei. Aşa cum urma să vă spună d-na Militaru, dacă mai vreţi lămuriri, o invit aici, 
în faţă, de la minister primim 5 milioane de lei. Dat fiind faptul că ne-am asigurat de 
funcţionalitate şi de stadiul investiţiilor şi reparaţiilor, cât ne mai permite perioada 
dinaintea iernii, executivul a decis ca aceşti 5 milioane lei să-i aloce pentru subvenţia la 
căldură, deoarece, de la 1 noiembrie, ştiţi cu toţii că în fiecare an se măreşte preţul . Ceea 
ce avem noi semnale de la Ministerul Economiei, este că creşterea va fi foarte mare. Am 
zis să venim în sprijinul cetăţenilor cu acei 5 milioane de lei. Mulţumesc frumos! 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
  Haideţi că eu vreau să spun aşa, poveste neromanţată a acestui buget. Tot vorbea 
d-na viceprimar de ABC-ul administraţiei. 
  Doamna viceprimar, executivul a cheltuit 94% din buget pe funcționare și pe 
salarii, şi pe chestii de genul ăsta. Decât 6% se duce pe investiții. Cam acesta este ABC-
ul administrativ, iar cu această rectificare bugetară pe care nu o vom vota, evident, se 
reduc în continuare, investițiile, practic, cu încă 17 milioane de lei. Aţi tăiat de la investiţii 
pentru a acoperi alte gărui, încă 17 milioane de lei. La începutul anului am plecat la 
bugetul iniţial cu investiţii pe care trebuia să le realizăm în 2022 de 92 de milioane de lei, 
acum câteva luni am ajuns la 60 şi ceva de milioane de lei și acum suntem la 46 de 
milioane de lei. Deci dvs. v-aţi bugetat până la final de an, investiţii de 46 milioane de 
lei, 50% din cele asumate la început de an şi ați realizat concret, la nouă luni,  29%. Cam 
asta este administrația PSD şi dacă vorbim de ABC-ul administrativ, indiferent că vorbim 
de o firmă privată sau de un municipiu, de un UAT, aceasta trebuie să genereze venituri 
și bunăstare pentru cetățeni, ceea ce dumneavoastră, din păcate, pentru noi, pentru 
craioveni, nu faceți. Mulţumesc! 
  D-na Viceprimar Filip: 
  Eu am impresia că vorbesc degeaba pentru că, orice aş spune, poezia este învăţată 
şi dacă vă întrerup, nu se poate. 
  Dl. Consilier Local Spânu: 
  Este bine că administraţia PSD îşi asumă ce a făcut. 
  D-na Viceprimar Filip: 
  Se vede cu ochiul liber. 
  Dl. Consilier Local Sas: 
  Nici eu nu sunt de acord cu această rectificare bugetară tocmai datorită faptului că 
în fiecare lună, la aceste rectificări nu constatăm decât ceea ce a spus colegul meu, 
reducem banii de investiţii în municipiul Craiova, şi acest lucru se vede. 
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        Referitor la cele 100 de străzi, chiar aş vrea, până la sfârşitul şedinţei acesteia, să am 
şi eu o listă cu cele 100 de străzi asfaltate anul acesta. 
  Mă uit prin această rectificare bugetară şi văd o sumă de 170 mii lei achiziţie de 
servicii trimitere titluri executorii către cetăţeni. Vreţi să vă asiguraţi că încasaţi în 
totalitate, probabil, creşterile de taxe şi impozite aprobate la începutul anului, tot de 
această administraţie. 
  Acest buget nu arată decât lipsa totală de viziune a actualei administraţii. Acest 
lucru se vede în oraşul Craiova. Nu vedem la aceste rectificări de buget nişte soluţii pentru 
fluidizarea traficului din municipiul Craiova, nu vedem acel pasaj Gârleşti promis de ani 
de zile că se face. Nu am avansat absolut nimic cu acel pasaj. Nu mai râdeţi, că nu este 
de râs. Râdeţi pe seama cetăţenilor  care v-au votat şi v-au acordat girul de a conduce 
oraşul şi aţi eşuat lamentabil în a conduce acest oraş. Nu văd străpungerea din str. Spaniei 
în str. Traian Lalescu. Dimineaţa este un calvar, când încep şcolile. Stai câte o oră blocat 
în trafic, dar dvs. alocaţi bani pentru pietricele colorate şi alte cheltuieli inutile. Cam 
aceasta este concluzia cu aceste rectificări bugetare. Desigur, trebuie să alocăm bani 
pentru subvenţii. O parte din acele alocări sunt necesare, dar vrem să vedem investiţii în 
municipiul Craiova. 
          Dl. Preşedinte: 
          Înainte de a da cuvântul d-nei viceprimar să vă răspundă, vă spun că toate 
investiţiile merg mai departe. Se diminuează doar  sumele, să nu le pierdem, cum v-a spus 
d-na Filip. 
  D-na Viceprimar Filip: 
  Puteaţi să mă întrebaţi până acum. Pasajul Gârleşti, se lucrează la proiectare. Nu 
poţi să sari această etapă, după cum ştiţi. Este în execuţie şi această parte de proiectare 
face parte tot din documentaţia strict necesară . Este pe făgaşul bun. Spun că este deja un 
proiect foarte avansat, deoarece proiectarea este penultima fază. Urmează, după ce o 
primim, să scoatem la licitaţie execuţia. 
  Dl. Consilier Local Sas: 
  Aveţi sursă de finanţare? Pe ce? Spuneţi sursa. 
  D-na Viceprimar Filip: 
  Avem sursă de finanţare şi îl şi facem.  
  Iar, vizavi de alocarea pentru Taxe şi Impozite, este din banii încasaţi de ei, este 
conform legislaţiei, execuţia la nouă luni, se fac executările. Este conform legislaţiei în 
vigoare, nu ne-a venit nouă aşa, să trimitem scrisori la cetăţeni. 
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.113.893,04 mii lei (713.677,04 mii lei - veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 400.216 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.132.548,04 mii lei (713.677,04 mii lei - cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 418.871 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare). 
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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.2-39 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.  Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.40 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă modificarea utilizării în anul bugetar 2022 a excedentului aflat în sold, 
la finele anului 2021, în sumă de 18.655 mii lei, conform anexei nr.41 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 

- 12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu 
Lucian, Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

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

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pentru 

anul 2022, la valoarea de 25.970 mii lei, 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.41/2022. 

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. 
 
 

7. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale 
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unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 
2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate 

integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, conform anexelor nr.1-5 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.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. 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
1. total venituri-33.011,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

32.950,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 61 mii lei); 
2. total cheltuieli-33.011,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 32.950,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 61 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.35/2022. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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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 

185.043,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.359,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-234.829,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 185.043,000 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 49.786,00 
mii lei),  
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  
Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu 
Adriana, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  

Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 15.777 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

15.776 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1 mii lei); 
b)  total cheltuieli - 15.777 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

15.776 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1 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.39/2022. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 

al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.710.672,04 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.744.060,04 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 

- 12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu 
Lucian, Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al  Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome         de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru 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.68/2022. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 
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- 12 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu 
Lucian, Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al S.C. Piete şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am observat două chestiuni aici, că se fac investiţii, şi este foarte bine, cu panouri 

fotovoltaice şi chestii de genul acesta, însă aş avea pentru dl. director să-i adresez două 
întrebări. Am văzut că se taie o sumă mare de bani, vreo două sute şi ceva de mii de lei, 
de la renovarea pieţei din Brazdă, parcă Baba Novac, şi nu înţeleg de ce se taie această 
investiţie şi nu se mai face. 

A doua întrebare, dacă are să ne prezinte  o situaţie cu profitabilitatea magazinului 
din Piaţa Chiriac. Pentru că, din informaţiile pe care le deţin, acel magazin este o mega 
gaură neagră, nu merge. Şi dvs. vreţi să mai puneţi şi nişte panouri fotovoltaice pe el, 
adică să investim în continuare într-o gaură neagră. Nu-i văd rostul. Dacă magazinul nu 
merge, ar trebui închis şi cu asta basta. Mulţumesc mult! 

Dl. Director Mărăcine: 
Bună ziua! Referitor la prima întrebare, dl. consilier, nu renunţăm la investiţia 

privind modernizarea pieţei din Brazda lui Novac, ci doar mutăm o parte din sumele 
alocate iniţial la aprobarea bugetului de la începutul anului, dat fiind faptul că la acest 
obiectiv de investiţii oarecum batem pasul pe loc, avem un aviz condiţionat de la CEZ 
Vânzare şi astfel, până când nu am putut termina studiul de coexistenţă în zona respectivă, 
nu putem demara procedura de achiziţie privind proiectarea şi execuţia. După cum vedeţi, 
şi în buget, la această rectificare, rămân anumite sume acolo, tocmai pentru a putea 
demara procedura de achiziţie. Nu renunţăm la această investiţie. Am mutat o parte din 
bani pentru că mai este puţin până la sfârşitul anului şi am zis să-i folosim în alte scopuri, 
şi anume, să investim în această sursă de energie verde în trei pieţe ale municipiului: Piaţa 
Chiriac, Piaţa din Valea Roşie şi cea de la Gară. 

Referitor la cea de-a doua întrebare a dvs. , nu am o situaţie analitică acum să vă 
prezint, dar  vă asigur că această piaţă nu este o gaură neagră pentru bugetul S.C. Pieţe şi 
Târguri. Inclusiv magazinul. Noi acolo desfăşurăm o activitate într-o piaţă, nu neapărat 
într-un magazin. Dar nu este o gaură neagră, aşa cum pretindeţi dvs.  

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

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

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2022. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.58/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, dl.Pîrvu Nelu 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: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

- 5 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu) 

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al R.A.T. S.R.L. Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Către RAT merg destul de mulţi bani din bugetul local pentru subvenţie şi pentru a 

susţine această activitate, doar  că de foarte mult timp, am solicitat şi eu nişte lucruri foarte 
simple: o investiţie în staţiile de autobuz din Craiova. La 50 – 100 m de actualul sediu al 
Primăriei Craiova, există o staţie de autobuz în care nu ştie nimeni ce autobuz circulă, la 
ce oră şi în ce direcţie merg. Este o chestie foarte simplă care se poate realiza şi nu este o 
investiţie imensă, doar că de doi ani de zile nu s-a întâmplat absolut nimic. Am mai 
solicitat nişte coşuri de gunoi, nişte bănci, lucruri foarte simple şi decente pentru un oraş 
cum este Craiova. 

Iar al doilea lucru pe care l-am discutat şi la şedinţele trecute, este despre siguranţa 
în mijloacele de transport în comun. De când a început şcoala, sunt  destul de mulţi părinţi 
care reclamă faptul că în mijloacele de transport circulă diverse persoane dubioase care, 
mai mult sau mai puţin, se iau de copii, mai ales de fete, în mijloacele de transport în 
comun. Cred că există şi la poliţie sesizări în acest sens şi cred că ar trebui să intervenim. 
Mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu ştiu dacă este dl. director aici, dar voiam şi eu să-l întreb. 
D-na Viceprimar Filip: 
Este plecat din localitate tot pentru un proiect. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am înţeles. Poate atunci, cineva de la economic, de la RAT, pentru că sunt şi eu 

foarte foarte curios, ştiu că RAT este un mare consumator de curent electric, aşa este 
normal. Sunt foarte curios cum a reuşit dânsul să taie de la cheltuieli cu energia suma de 
1.670.000 lei, adică peste 300 mii euro. Să ne spună prin ce mijloace, ce a negociat, ce 
contracte are, pentru că ar trebui toată ţara să preia modelul ăsta, dacă e bun. 

D-na Viceprimar Filip: 
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Ar trebui să-l premiem. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu, să ne răspundă mai întâi pentru că,  din punctul meu de vedere, suma ar trebui 

suplimentată, la ce preţuri sunt acum, mai ales pentru companii. 
D-na Viceprimar Filip: 
Vă asigur că RAT Craiova are contract pe încă un an, de acum încolo, cu un furnizor 

de curent, a obţinut un preţ foarte bun, l-am felicitat şi eu. D-na director ne va da lămuriri. 
D-na Director Economic Grădinaru Daniela: 
Iniţial, în bugetul de venituri şi cheltuieli, erau sumele la preţul actual al energiei 

din luna la care s-a aprobat bugetul. Aşa cum toate societăţile, nu numai RAT, au 
beneficiat de plafonări ale costului, costurile au fost mult mai mici, iar contractul este 
încheiat la un preţ bun cu Engie, pe încă un an de zile de acum încolo. Noi avem 
componentă de medie tensiune pentru tramvaie, este o modalitate de calcul mai 
complicată, ca să zic aşa, nu am fost pregătită cu această sumă, dar  oricum, ne încadrăm 
la suma din buget cu această cheltuială. 

Dl. Preşedinte: 
Dl. Drăgoescu, să transmiteţi colegilor din ţară, deci este un exemplu de bune 

practici. 
D-na Viceprimar Filip: 
De fiecare dată, am transmis şi s-a rezolvat tot ce aţi sesizat dvs., dl. Teodorescu. 

Vreau să vă spun că punctul de pe ordinea de zi este, de fapt, rectificarea bugetului RAT-
ului, pentru că mută bani pentru rectificarea unei bucle la linia de tramvai din depou, 
având în vedere că din luna următoare încep să vină tramvaiele şi având în vedere că 
partea asta nu a fost reabilitată pe fonduri europene. Şi-o face RAT-ul singur şi trebuie să 
ţină cont de faptul că, datorită modificării legislaţiei europene, noile tramvaie în toată 
lumea au o gardă la sol mult mai mică decât celelalte şi ei îşi fac singuri această lucrare.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Apropo de consumul de energie electrică, pentru d-na directoare aş fi avut şi eu o 

întrebare. De la 1 septembrie este în vigoare o ordonanţă de urgenţă care plafonează, într-
adevăr, preţul la 1 leu pentru consumatorii non casnici însă pe maxim 85% pe media 
lunară a  anului trecut a consumului de energie. Deci tot ce depăşeşte 85% este 
achiziţionat la preţul pieţei. Aşa că o să urmăresc cu atenţie acest subiect şi să vedem cu 
cât vom avea rectificare în plus în decembrie. 

D-na Viceprimar Filip: 
La preţul contractului. 
Dl. Consilier Local Borţoi: 
În noiembrie ştiu că urmează să vină o parte din tramvaie. Câte tramvaie vin în luna 

noiembrie şi când vor fi puse în circulaţie?  
D-na Viceprimar Filip: 
Conform contractului, prima lună în care trebuie să vină tramvaie este decembrie. 

În contract se numeşte luna l şi trebuie să vină primul tramvai, în ianuarie trebuie să vină 
încă 3, februarie încă 3, martie încă 3. Firma ne-a rugat să aducă mai devreme cel puţin 
unul. Pot să aducă chiar mai multe. Fiind un proiect pe fonduri europene, suntem în 
discuţii cu ADR să ne permită acest lucru. Deci câte trei pe lună până se fac toate 17.  
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Dl. Preşedinte: 
Mulţumesc frumos, d-na viceprimar, pentru completări. 
Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, 
pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL Craiova, rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.61/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.11.2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
   Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        

Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze, în Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 09.11.2022, 
ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2022. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 
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- 12 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, Vasile 
Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2022- 2023 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
La comisie am discutat despre cuantumul burselor şi despre faptul că ar fi oportună 

majorarea acestora, în special a burselor sociale. În momentul de faţă cuantumul este de 
200 lei. Noi considerăm că este unul foarte scăzut. Ar fi necesară creşterea acestuia, dar, 
din discuţiile pe care le-am avut la comisie am convenit şi am înţeles partea executivului 
în sensul că deocamdată nu există un calcul financiar şi nu reuşim să facem asta, dar, la 
următoarea şedinţă de consiliu local, vom veni cu o altă hotărâre prin care vom majora 
acest cuantum al burselor sociale. 

D-na Viceprimar Filip: 
Aş vrea să vă spun şi eu, după interpelarea dvs. din comisii, să ştiţi că ne-am 

interesat în mod special la Direcţia Economică. Înainte de toate, vreau să vă spun că noi, 
municipiul Craiova, acordăm foarte multe burse şi suntem felicitaţi mereu pentru asta. 
Bursele sociale sunt date prin lege, iar ele pot face obiectul unui cumul cu burse de studii 
şi burse de performanţă. Deci bursele de studii se pot obţine de toţi copiii care au bursă 
socială şi obţin media 7,50. Este o medie încurajatoare pentru cei care vor să cumuleze 
bursa socială cu bursa de studii. La bursa de performanţă trebuie o medie mai mare şi pot 
să o cumuleze şi pe aceasta. Eu cred că burse sunt suficiente. O să analizăm. Aşteptăm 
amendamentul dvs. însă am vrut să vă lămuresc că toţi copiii care au bursă socială, 
datorită veniturilor familiei, pot să cumuleze bursa socială cu bursa de studii, îndeplinind 
o condiţie, să aibă media 7,50.   

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Înţeleg ce spuneţi dvs., dar colegul a spus altceva, dvs. spuneţi că se pot cumula şi 

să ia bani mai mulţi, însă colegul spunea strict de bursa socială. Întrebare: chiar nu ştim 
câţi copii beneficiază în Craiova de bursă socială? Numărul lor în valoare absolută? 

D-na Director Militaru: 
În materialul pe care dvs. îl aveţi spre aprobare astăzi, în anexă este trecut numărul 

de burse şi cuantumul. Deci, pentru fiecare categorie de bursă, avem unitatea de 
învăţământ şi numărul de beneficiari. Bursele sociale, dacă nu mă înşel sunt 2663 cred, 
de elevi. Conform criteriilor de acordare a burselor, bursele sociale sunt cumva mai 
speciale. Acolo intră copiii care au o situaţie materială precară sau copiii care au o situaţie 
medicală dificilă. Pentru cei care au o situaţie materială precară, aceştia pot beneficia de 
o bursă de studiu dacă au media 7,50. Dacă sunt din localităţile limitrofe, pot beneficia 
de banii de liceu pe care îi acordă Inspectoratul Şcolar. Adică sunt mai multe forme de 
sprijin. Pentru cei care au o situaţie medicală specială, ei beneficiază zilnic de o normă de 
hrană de 33 lei. Asta înseamnă într-o lună 660 lei pe care îi primesc în plus faţă de cei 
200 din bursa socială. 
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Dl. Consilier Local Spânu: 
Sistemul de acordare a burselor, eu zic că este echitabil pentru că, prin acest mod, 

stimulăm şi calitatea în învăţământ . Un elev poate să obţină bursă socială, nimeni nu-l 
împiedică să ia cel puţin 7,50, să cumuleze şi celelalte burse. Altfel, dacă rămâne numai 
pe burse sociale, în fiecare zi ne plângem de calitatea actului de învăţământ.  

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Suntem de acord ca, dacă venim cu un amendament la următoarea şedinţă, vom 

putea lua în serios în discuţie, în consiliul local, majorarea burselor sociale, pentru copiii 
din Craiova?  

D-na Viceprimar Filip: 
Este dreptul dvs., conform regulamentului. 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Faceţi o propunere până la următoarea şedinţă pentru proiect de hotărâre. 

Amendamentele au în vedere conţinutul acestui proiect. Deci faceţi o propunere pentru 
proiect de hotărâre. 

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

 Art.1.Se aprobă cuantumul şi numărul de burse acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat t cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a 
unei locuinţe sociale, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, 
sc.5, ap.1 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe 
retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, prin excluderea locuinţei situată în 
municipiul Craiova, bdul. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.1. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în 
municipiul Craiova, bdul. Olteniei, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.1., compusă din o 
cameră şi dependinţe, cu suprafaţă utilă de 38,60 mp., către Popescu Marian. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractul de închiriere a locuinţei identificată la art.2 din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Popescu Marian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în municipiul Craiova, Calea Unirii, nr.65 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 

Craiova, Calea Unirii, nr.65 (fosta Strada Unirii, nr.87), care face obiectul 
contractului de închiriere nr.733/25.07.2014, încheiat între Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova și Tiţa Loredana 
Mihaela, cu spaţiul devenit disponibil, situat la aceeaşi adresă şi compus dintr-o 
cameră, în suprafaţă de 10,11 mp. 

Art.2. Contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, va 
fi modificat în mod corespunzător de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 
2N, cam.8 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 

Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu (fost Motru), nr.16 (fost 1), cămin 2N, cam.8, 
care face obiectul contractului de închiriere nr.149725/24.11.2009, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Ion Sanda, cu spaţiul devenit 
disponibil, situat la aceeaşi adresă, respectiv camera nr.8A, în suprafaţă de 8,30 
mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ, Control Asociaţii de 
Proprietari şi Ion Sanda 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 extinderii spaţiului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în municipiul Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu, nr.16, cămin 
2N, cam.2 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă extinderea spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul 

Craiova, str.Erou Claudiu Vulpoiu (fost Motru), nr.16 (fost 1), cămin 2N, cam.2, 
care face obiectul contractului de închiriere nr.120710/16.06.2004, încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bălteanu Luminiţa, cu spaţiul devenit 
disponibil, situat la aceeaşi adresă, respectiv camera nr.1A, în suprafaţă de 8,03 
mp. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze actul 
adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ, Control Asociaţii de 
Proprietari şi Bălteanu Luminiţa 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 aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri 
destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bvd. Olteniei, nr.1A, bl.T1, 
sc.3, ap.7, către Bîzdoacă Diaconu Marin 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, 
ap.7, către Bîzdoacă Diaconu Marin, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr. 11009/17.03.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 115.000,78 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 20 
de ani şi cu un avans de 18.521,32 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. 
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Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 121/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 20,62 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.7, din terenul în suprafaţă de 1757 mp., din acte şi 
169 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr.210184 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Patrimoniu şi Bîzdoacă Diaconu Marin vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri.  

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

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de 

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

23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut 
certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de 
condominii 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în 

vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre; 
b) se anulează poziţia 5 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.70/2019, cu privire la bunul „Cal Jovial – 
Hipodrom”, cu nr. de inventar 21400604 şi valoare 21815,15 lei, identificat în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare.                                  

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

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

25. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă anularea poziţiei 336 - „Rampa Mofleni” din anexa 4 lit.e „Sisteme de 

salubrizare şi gestionare a deşeurilor cu terenurile aferente, puncte de colectare şi 
depozitele de deşeuri la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.147/1999, identificată în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă anularea  poziţiei 15 – „Aleea III George Enescu” din anexa nr.2 şi a 
poziţiei - „Cimitir Bobonete”, din  anexa nr.1 şi anexa nr.4 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 526/2009. 

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

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

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

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, 
a unor bunuri ce aparțin municipiului Craiova, în vederea scoaterii din 
funcțiune și casării 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 

Craiova, a bunurilor aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi demolării. 
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Art.2. Se mandatează instituţiile de învăţământ prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, 
să îndeplinească, prin reprezentanţii legali, operaţiunile legale de scoatere din 
funcţiune, de casare şi de valorificare a materialelor rezultate în urma acestei 
proceduri. 

Art.3. Bunurile care trec în domeiul privat prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, rămân 
în administrarea unităţilor de învăţământ, până efectuarea operaţiunilor legale de   
scoatere din funcţiune, de casare şi de valorificare a materialelor rezultate în urma 
acestei proceduri.  

Art.4. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor  prevăzute la art.1, vor constitui  venit 
la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova. 

Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.8 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
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.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi unităţile de învăţământ 
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

27. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului care 
aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Olteţ, nr.23 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Referitor la proiectul respectiv, eu înţeleg dintr-un anumit punct de vedere că 

Primăria nu-şi doreşte să aloce bani şi să investească în reabilitarea clădirii care, de altfel, 
este într-o stare avansată de degradare, deci ar fi foarte greu de reabilitat. Ştiu, de 
asemenea, că a mai fost un proiect în trecut, al primăriei, în care s-au explorat diversele 
opţiuni pe care le avea primăria pentru a salva clădirea respectivă, fie construirea unei 
clădiri noi, de la 0, fie construirea unei clădiri cu păstrarea faţadei. În momentul de faţă, 
noi am decis să vindem această clădire şi am observat din declaraţii publice ale d-nei 
Primar, şi pe pagina Primăriei, pe facebook, că da, se va vinde această clădire, dar se va 
vinde cu condiţia păstrării faţadei. Mi se pare o condiţie de bun simţ, foarte bună, dar aş 
vrea totuşi, să înţeleg că, cel puţin, din punct de vedere al proiectului de hotărâre, eu nu 
am văzut o menţiune despre păstrarea faţadei clădirii. Şi aş vrea, dacă se poate, să-mi 
explicaţi cum intenţionaţi exact să-l obligaţi pe cel care cumpără, să păstreze faţada. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
În primul rând, nu ştiu cât de potrivită este şedinţa de astăzi pentru un astfel de 

punct, având în vedere că avem foarte multe puncte în care noi intenţionăm să cumpărăm 
terenuri pentru a mări patrimoniul oraşului, ceea ce, până la urmă, este datoria noastră şi, 
dacă nu mă înşel, este chiar o datorie legală de a îmbogăţi patrimoniul municipiului. Însă 
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nu pot să nu subliniez lipsa de viziune pe care o are administraţia PSD pentru că ştiţi cu 
toţii şi vorbiţi de fonduri europene, că dăm din colţ în colţ atunci când apare o axă, nu 
avem teren pentru o creşă, nu avem teren pentru altceva. Este foarte posibil ca în viitorul 
destul de apropriat, să avem nevoie de un teren în centrul vechi pentru diferite axe de 
finanţare ce vor urma până în 2030. Nu cred că este oportun să vindem această proprietate, 
mai ales, îmi pare rău că nu este d-na Primar de faţă, pentru că d-na Primar, acum câţiva 
ani, a spus un lucru cu care eu am fost de acord, printre puţinele lucruri şi anume că vom 
începe să vindem terenurile care se află în curţile cetăţenilor, pe care Primăria nu le poate 
folosi, pentru care cetăţenii plătesc o chirie sau o concesiune. Şi cetăţenii sunt interesaţi 
să le cumpere, şi noi suntem interesaţi să le vindem pentru că nu avem acces la ele. Deci, 
dacă vrem, dacă unul din motivele pentru care doriţi să vindem această proprietate, 
această bijuterie din centrul istoric este lipsa banilor, v-aş ruga să vă concentraţi pe acele 
terenuri pe care nici până acum nu le-aţi inventariat, pe care primăria nu le poate folosi şi 
pe care cetăţenii vor să le cumpere. Nu pot să nu subliniez, am subliniat lipsa de viziune 
şi acum vreau să subliniez şi prostul management al activelor craiovenilor pentru că 
sunteţi la guvernare locală de 10 ani, timp în care au crescut pomi pe un bun al 
craiovenilor, deci denotă nepăsarea clară a administraţiei PSD în ultimul deceniu vizavi 
de bunurile noastre, ale craiovenilor, pe care nu le-am întreţinut. În consecinţă, nu sunt 
de acord cu vânzarea acestui activ valoros, repet, pentru că în viitorul apropiat, ca de 
multe dăţi când am vorbit, o să vedeţi că am avut dreptate. Vom avea nevoie de un teren 
în centrul istoric pentru diferite linii de finanţare pe fonduri europene. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Nu pot să nu remarc faptul că dl. Marian Vasile din nou este cu totul pe lângă subiect 

şi cred că habar nu are ce vorbeşte. Dvs., dacă ştiţi clădirea, puteţi să spuneţi că aceea este 
o bijuterie? Aţi spus de clădire că este o bijuterie. Ce bijuterie este, dl. Vasile, că a stat 
pitită prin documentele dvs., în cele din urmă a ajuns în proprietatea primăriei în urmă cu 
câţiva ani şi acum se încearcă valorificarea ei. 

D-na Viceprimar Filip: 
Aşa cum aţi remarcat şi dvs., nu vrem să vindem de dragul de a vinde terenuri ale 

primăriei. Apropos de terenurile din curţile celor care şi-au dobândit casele foste 
naţionalizate pe Legea 112. Să ştiţi că nu le mai putem vinde pentru că pe Legea 87, le-
au cerut gratuit.  

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Sunt terenuri care fac obiectul acţiunilor în constatare. 
D-na Viceprimar Filip: 
Fac obiectul acţiunilor în constatare şi vor face şi ele obiectul unor vânzări. Vreau 

să vă spun că imobilul-teren situat în str. Olteţ 23, împreună cu acea casă care se află 
acolo şi care este frumoasă, faţada ei este foarte frumoasă, este într-o zonă prevăzută prin 
PUZ numai de hoteluri şi restaurante. Nu se poate da autorizaţie pentru acest imobil teren 
decât pentru construcţie de restaurante şi hoteluri. După cum ştiţi, aşa cum dvs. aţi spus, 
UAT-ul poate face creşe, poate face grădiniţe, pe fonduri europene, şi am accesat şi ni s-
au aprobat proiectele, putem face orice, dar n-avem voie să facem noi hoteluri şi 
restaurante. In această zonă, dat fiind faptul că, iată, se intensifică turismul în Craiova, 
cel care îl va dobândi prin licitaţie publică, va fi obligat să construiască acolo numai 
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restaurant cu hotel. Noi, Craiova, municipiul, nu avem voie să construim aceste lucruri şi 
n-o să fie niciodată axe pentru aşa ceva pentru UAT-uir. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Cum putem să păstrăm faţada?  
D-na Viceprimar Filip: 
În caietul de sarcini cerem aşa ceva. Acum noi vă cerem o viză de oportunitate. Nu 

poţi să spui aşa ceva la viza de oportunitate. În caietul de sarcini o să cerem aşa ceva. 
Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului 
Craiova, a construcţiei situată în str.Olteţ, nr.23, identificată conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a bunului imobil care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, compus din construcţie, cu suprafaţa construită 
desfăşurată de 245 mp., identificată la art.1 şi teren aferent, în suprafaţă de 492 mp. 
din acte şi 412 mp.din măsurători, identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, situat în str. Olteţ, nr.23. 

 Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Documentaţia de atribuire privind vânzarea, 
prin licitaţie publică, a bunului identificat la art.2, conform anexelor nr.3 şi 4 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
vânzare-cumpărare cu ofertantul declarat câştigător. 

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: 

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

- 7 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, Vasile 
Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

 
 

28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Seminarului Teologic 
Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, a unui bun care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Voiam să discutăm puţin pentru că, practic, ştiţi că noi acum cedăm în mod gratuit 

o biserică care este construită într-un parc şi asta este o discuţie, către Seminarul teologic. 
Modul în care a fost construită şi amplasamentul deja nu cred că este în regulă pentru că, 
probabil, se vor ţine slujbe, iar la 50 m se află o cârciumă în aceeaşi locaţie. Nu cred că 
dă bine să avem cârciumă lângă biserică, dar asta este în Craiova. Pe lângă acest fapt, noi 
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am făcut o biserică nouă, pe care o dăm Mitropoliei, dar Mitropolia are în construcţie de 
foarte mulţi ani de zile, chiar în parcul de la Spitalul nr. 1 o biserică pe care nu a finalizat-
o şi este lăsată aproape în paragină. Să nu mai vorbim de biserica din Craioviţa care are 
foarte foarte mulţi ani de când este lăsată în paragină. 

D-na Viceprimar Filip: 
Nu vă las să mai continuaţi pentru că sunteţi puţin derutat.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Nu mai vorbiţi aşa. Este penibil pentru un reprezentant al administraţiei să 

jignească. 
D-na Viceprimar Filip: 
Eu nu am jignit, îmi cer scuze dacă consideraţi că este jignire, dar trebuie să vă 

explic un lucru. Această biserică noi nu o dăm Mitropoliei. Este a Primăriei Craiova, dar 
primăria nu întreţine biserici. O dăm în administrare Seminarului, adică prin ei, să o 
întreţinem. În niciun caz nu o dăm Mitropoliei. Ei sunt o entitate separată. Am considerat 
că trebuie să vă lămuresc acest lucru, ca să nu generăm mai multe discuţii.  

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

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie 
Teologul”, a bunului „Biserica de Lemn Parcul Tineretului” care aparţine 
domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Banul Stepan nr.2A, 
având nr.de inventar 12017522 şi valoarea de inventar de 108.500,00lei, 
identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.404/2005 referitoare la darea în administrarea 
Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” a bunurilor imobile 
(clădiri şi terenuri) în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Seminarul Teologic Ortodox 
„Sfântul Grigorie Teologul” vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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: 

- 24 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, 
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Florescu Marinel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, 
Enescu Georgel, Sas Teodor) 

- 3 abţineri (Dinescu Sorin ,Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin) 
 
 

29. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str. Matei Basarab, nr.2 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Din câte observ şi din discursurile colegilor mei, cuvintele de ordine pentru această 

şedinţă sunt lipsă de viziune a administraţiei PSD. Ne propuneţi la următoarele puncte, să 
achiziţionăm nişte terenuri. Noi am avut discuţii de-a lungul timpului. Părerea mea este 
că s-a greşit când s-a retrocedat, asta este, oamenii sunt proprietari şi trebuie să găsim o 
soluţie. Am fost pentru achiziţionarea de terenuri, pentru că, repet, laşi în urma ta un 
patrimoniu mult mai mare. Cu toţii suntem trecători în aceste funcţii de consilieri, sau de 
primari, sau de viceprimari. Însă, vă atrag atenţia a treia oară, şi vă solicit a treia oară, 
haideţi să o facem transparent! Haideţi să anunţăm intenţia primăriei de a achiziţiona 
terenuri pe Calea Bucureşti, pe A.I. Cuza, în cartierul Brazda lui Novac, în ce cartier vreţi 
dumneavoastră. Folosiţi atât de mulţi bani pentru imagine, încât cred că putem să anunţăm 
în presă timp de o lună de zile că primăria intenţionează să achiziţioneze toate aceste 
terenuri şi să ne trezim cu toate cererile doritorilor de a ni le vinde. Pasul doi: să facem o 
selecţie a acestor terenuri în funcţie de importanţa pe care o considerăm noi pentru 
craioveni. Pasul trei: bugetarea, pentru că de asta vorbim de viziune. Ne vom trezi că 
peste o lună de zile, facem bugetul pentru 2023, ne vom trezi în februarie că mai apare un 
teren,  ne trezim în martie că mai apare un teren, şi noi tot timpul nu suntem pregătiţi. 
Asta înseamnă, repet, lipsă de viziune.  

D-na Viceprimar Filip: 
Suntem pregătiţi. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Nu sunteţi pregătiţi. Nu sunteţi pentru că nu ştiţi câte terenuri mai sunt şi pe care 

am putea să le cumpărăm. Şi nu ştim care sunt prioritare. Ne-aţi spus mai devreme că pe 
str. Olteţ vindem terenul pentru că nu se pot face decât cârciumi, dar peste două puncte, 
ne propuneţi să cumpărăm un teren pe str. Olteţ. Vreţi să facem cârciumă? Există şi alte 
destinaţii pe care le putem da acolo, inclusiv centru de informare turistică. Vă solicit în 
mod clar şi ferm, să începeţi, de mâine sau de luni să anunțați public, pe toți posesorii de 
terenuri să-și exprime sau nu intenția de a vinde primăriei, după care,  noi, consiliul local,  
să facem o prioritizare în funcție de interes sau de bugetul pe care îl avem şi să începem 
să le achiziţionăm transparent. Unele apar, unele dispar.  Acum câteva luni de zile, am 
avut o discuţie când au apărut şase terenuri la vânzare, şi i-am demonstrat d-lui Gâlea că 
mai era un cetăţean care îmi trimisese mie documentele. Avea 4-5 cereri că vrea să le 
vândă. Are terenul asfaltat în scara blocului. Sunt situaţii şi de asta trebuie să anunţăm pe 
toată lumea, pentru a nu fi la un moment dat acuzaţi că cumpărăm de la Ionescu de la 
Popescu și nu cumpărăm de la Protopopescu. Corect? 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
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O completare, până vorbeşte dl. Drăgoescu.  Tot ce vedeţi că se achiziţionează, 
reţineţi, nu au fost restituite de municipiul Craiova, decât în baza unor sentinţe 
judecătoreşti. Deci toate aceste amplasamente şi toate aceste situaţii necorespunzătoare 
create, s-au datorat restituirilor judecătoreşti de care autoritatea locală a fost obligată să 
ia act sub forma actelor de la Legea 10, adică a dispoziţiilor de restituire.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
O scurtă întrebare, d-na Secretar. Există posibilitatea ca noi să achiziţionăm acest 

teren şi instanţa să-l pună în posesie pe Popescu? 
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
N-are cum pentru că el a câştigat exact acest amplasament. Este irevocabilă 

hotărârea şi am fost obligaţi să punem în executare prin emiterea dispoziţiilor de restituire. 
Toate. Vă rog să vă uitaţi şi să vedeţi că în conţinutul actelor de autoritate scrie: în baza 
sentinţei nr.,  a procesului-verbal de punere în executare. Nu există nicio restituire de 
acest fel făcută de municipiul Craiova.  

Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Din câte înţeleg, sunt procese definitive. 
D-na Viceprimar Filip: 
Din punctul nostru de vedere, prioritizarea este faptul că aceşti cetăţeni au diferite 

faze. Două din terenuri au certificat de urbanism de P+10 în zone unde dacă se fac aceste 
blocuri, adio locuri de parcare pentru cetăţeni. Deci aşa ajungem la ele. Vin să le dăm şi 
autorizaţie de construcţie şi atunci ne trezim că nu putem să nu le dăm autorizaţie. Chiar 
dacă nu le dăm, ne câştigă în instanţă şi atunci decidem să-l trecem pe ordinea de zi şi să 
vă cerem votul. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Certificatul de urbanism nu este edificator. Există posibilitatea ca terenul să fie 

afectat de utilităţi şi să nu se poată construi, există posibilitatea ca să întrunească numărul 
necesar de parcări pentru P+8. Mai vedem. 

Dl. Consilier Local Spânu: 
Ce voiam să spun. De foarte multe ori în aceste situaţii noi în momentul în care noi 

decidem să cumpărăm aceste terenuri, este momentul în care proprietarii solicită primăriei 
certificat de urbanism sau autorizaţie de construire. În acel moment noi realizăm că dacă 
am da aceste certificate şi autorizaţia de construcţie, practic, am bloca circulaţia, am bloca 
intrarea în blocuri. Dăm certificate sau autorizaţii pentru că proprietarii, cu mici excepţii 
să-şi exercite dreptul de proprietate. Nu putem să limităm dreptul de proprietate.  

D-na Viceprimar Filip: 
Vine şi ne cere lipsă drept folosinţă. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Şi eu sunt în asentimentul colegului meu Vasile. Cred că ar trebui făcut un call 

public să vedem ce terenuri sunt de vânzare în zonele în care noi avem interes să 
cumpărăm terenuri. Totodată, nu pot să nu remarc preocuparea executivului. Aici, în 
spatele dvs. scrie Primăria Municipiului Craiova, parcă suntem Agenţia Imobiliară a 
municipiului Craiova. Toată ziua vindem şi cumpărăm terenuri, însă niciodată nu s-a pus 
în discuţie să cumpărăm terenuri productive, pe care să se dezvolte parcuri industriale, de 
exemplu. Se cumpără numai aceste terenuri prin zone centrale. Pe babau ăla care 
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construieşte, ăla care vine de pe A.I. Cuza, are din 2008. De ce nu a construit nimic de 15 
ani? Ce P+10, doamna viceprimar, că are 469 mp? 

D-na Viceprimar Filip: 
Abia în 2020 a obţinut certificat de urbanism.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ce P+10 pe 400 mp? Unde face spaţii verzi? Unde face locuri de parcare? Ar trebui 

să avem regulamente de spaţii verzi, ar trebui să avem regulamente de parcări, ar trebui 
să avem regulamente pe suprafeţe minime pe care să facem P+10. Ăştia sunt nişte poveşti. 
Despre ce vorbim? Haideţi să lucrăm și să facem şi nişte parcuri industriale care să aducă 
bani în municipiul Craiova, nu doar să cumpărăm terenuri de la lume şi să vindem terenuri 
tot la lume! 

D-na Viceprimar Filip: 
V-am spus de ce. Nu cumpărăm decât terenurile care reduc locurile de parcare, 

împiedică intrarea cetăţenilor în bloc. Astea au fost toate speţele de până acum. Haideţi 
să trecem la punctul de pe ordinea de zi şi să-l discutăm sau să-l votăm.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Totuşi, având în vedere că nu aveţi o viziune asupra achiziţiilor acestor terenuri şi 

nu aveţi o perspectivă, să faceţi o comisie până la şedinţa următoare care să analizeze 
toate aceste cereri şi să amânăm cu o lună aceste achiziţii de terenuri. 

D-na Viceprimar Filip: 
Deci noi avem o viziune, asta este părerea dvs. Nu consider că este oportun. Noi 

avem o viziune, iar terenul din str. Matei Basarab, punctul la care suntem, este învecinat 
cu părculeţul de la Madona Dudu al nostru, este practic intercalat. După el mai avem iar 
domeniul public, iar el este în imediata vecinătate a viitorului Fan Zone, a stadionului, a 
sălii de sport, a viitoarei săli multifuncţionale pe care o construieşte Consiliul Judeţean 
pe terenul de la Stadionul Tineretului, iar destinaţia acestuia va fi de locuri de parcare.  

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
O completare la ce spunea dl. Spânu. Terenurile respective sunt identificate în 

momentul în care se cere un certificat de urbanism. Nu trebuie să visăm noi ce se vrea de 
la fiecare proprietar sau unde sunt acele terenuri. Prin ceea ce cereţi dvs., un call, sau un 
anunţ imobiliar, ştim că încercaţi să privatizaţi primăria de câţiva ani, dar asta nu este 
posibil. În ceea ce priveşte transparenţa de care spunea dl. Vasile,  dacă tot vorbim de 
transparenţă, cum acel cetăţean, al şaptelea de pe lista de data trecută, a venit fix la dvs. 
şi nu s-a adresat direct Instituţiei Primarului. Aici este vorba de transparenţă. Aşa a spus. 
Luaţi înregistrarea. A fost în cadrul audienţei, sau v-a luat aşa, de pe stradă? 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Din 1992 încercăm să cumpărăm terenuri. Acum avem şansa de a da semnalul că 

este oportun. Executivul consideră că este oportun . Ca dovadă că viza de legalitate există. 
Noi, acum votăm practic pentru această oportunitate. Semnalul pe care îl vom da la cei 
care au de vândut terenuri, este ferm, cert şi sigur. Argumentul: nimic nu se vinde azi fără 
cadastru. O mare problemă a retrocedărilor a fost obţinerea cadastrelor de către aceşti 
oameni care au primit prin restituire. Pentru că documentele originale au fost sentinţele. 
De aici încolo a început nebunia. Este oportun, este un semnal bun şi cred că nu încurcă 
cu nimic semnalul pe care îl dăm, propunerea dvs. de a lansa o campanie pentru cei care 
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doresc. Cred că, prin hotărârea de astăzi, care va fi publică, semnalul este cert. 
Mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 2744 mp., situat în municipiul Craiova, str. Matei Basarab, 
nr.2, înscris în Cartea Funciară nr.231544 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 
negociere, 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: 

- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag 
Eduard,  Dragoescu Cezar,  Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu, Corâţu Cosmin, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, 
Dinescu Sorin ,Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin) 

- 2 abţineri (Florescu Marinel, Sas Teodor) 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str. A.I.Cuza, nr.46 A 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici, pentru că discutăm de oportunitate şi în spiritul celor spuse anterior, aici este 

vorba de părculeţul acela de vizavi de Mc’Donalds şi vorbim decât de jumătate din acel 
părculeţ. Păi, haideţi să luăm ofertă şi de la cealaltă jumătate, să vedem dacă vrea să 
vândă, dacă nu vrea să vândă. Şi eu nu prea înţeleg care este oportunitatea achizitionării 
acestui teren. În şedinţa de comisie, ni s-a spus ceva cu S200, cu parcări, cu nu ştiu ce. Eu 
ştiu că d-na Primar susţinea sus şi tare, că va face o parcare supraterană, parcări pe care, 
a propos, le-a debugetat anul acesta, chiar aici, în gura pieţei, deci nu are nicio legătură 
cu terenul despre care vorbim. Iar eu vă spun în felul următor. De ce să cheltuim nişte 
bani astăzi, având în vedere că vine o iarnă foarte grea şi vin vremuri foarte grele, când 
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putem să cheltuim şi să achiziţionăm aceste terenuri, în momentul în care va fi gata S200, 
adică peste încă 200 de ani sau 5 sau 10, că nu se ştie când  va fi gata.  

D-na Viceprimar Filip: 
Parcările, aţi spus şi în comisie şi trebuie să vă răspund şi acum, sunt tot în diferite 

stadii de documentaţii. Nu ajunge nici una la maturitate în anul acesta, dar la anul cred că 
ajung cel puţin trei dintre ele. Este d-na Nuţă aici şi ne lămureşte. Iar în zona pieţei, avem 
deja în curtea pieţei parcare, în locul parcării acesteia şi pe acces. Proiectul deja are SF 
făcut, are Dali şi urmează să fie dat la proiectare, iar tot pentru această zonă, dar încă nu 
putem până nu modificăm, ori prin PUZ, ori aşteptăm PUG care la anul trebuie să se 
termine. Este vorba de toată staţia de taxi acolo, însă, la PUZ-ul pe care îl avem acum, nu 
putem să facem decât două etaje, este un PUZ aprobat mai demult şi aşteptăm să 
modificăm noi, să facem o parcare de patru etaje acolo. Deci da, sunt prevăzute parcări 
supraterane în jurul lui S200 şi, vă anunţ că nici acelea nu o să fie suficiente. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Păi şi dacă avem prevăzute parcări acolo, în gura pieţei, care este oportunitatea ? 
D-na Viceprimar Filip: 
Este vorba de un teren cu certificat de urbanism eliberat în 2020, iar acum a venit 

să ceară autorizaţie de construcţie îndreptăţit. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Acum o lună şi jumătate, am fost contactat de cetăţenii care locuiesc în zonă. Sunt 

foarte îngrijoraţi, au aflat toţi că acolo este un certificat de urbanism de P+10. Părerea 
mea este că trebuie să recunoaştem că este o decizie bună să cumpărăm acest teren. Ăsta 
este adevărul. Avem o responsabilitate faţă de cetăţeni. Lăsăm demagogia la o parte şi 
discursurile bombastice şi ar trebui să trecem la acţiune. Toate aceste terenuri dintre 
blocuri, trebuie cumpărate. Că mai apar alţii, că amânăm pentru o lună, asta nu face decât 
să întârzie. Trebuie cumpărat tot şi, dacă mai vin pe viitor, să le achiziţionăm. La noi în 
Brazdă, am avut o întâlnire acum doi ani, trebuiau să vină vreo 60-70 de persoane, vă 
spun sincer că nu am mai avut unde să facem întâlnirea. Într-un final am găsit un teren pe 
lângă Big Family, un teren privat, unde, între timp, s-a construit deja, un bloc. Totuşi, ce 
lăsăm copiilor noştri? Blocuri, praf. Deci, voi vota pentru la acest punct. 

Dl. Consilier Local Berceanu: 
Acum câteva minute s-a spus că se încurajează investiţii de gen parcuri tehnologice, 

dar, în acelaşi timp, simt că unora le este necaz că Universitatea şi autorităţile locale şi-
au dat mâna pentru a finaliza nu peste 30 de ani, ci cât de curând acest S200. Toţi întreabă 
când se va finaliza acest bloc din mijlocul oraşului. Acolo sunt 27 mii de mp. Gândiţi-vă 
că în momentul în care se va popula, acest parc IT, va fi nevoie de foarte foarte multe 
locuri de parcare. Acei 462 mp sunt necesari pentru a se face parcări. Şi nici atunci, chiar 
şi cu cele supraterane care se fac. Haideţi să lăsăm opoziţia. Eu zic că ăsta este un obiectiv 
al oraşului, nu este al unui partid . Este un obiectiv extraordinar . Mulţi ne întreabă, colegii 
noştri din ţară, când vin la comisii, când vin la diferite congrese, conferinţe, ne întreabă 
despre acest bloc când îl finalizăm. Îl vom finaliza curând. Aveţi toată încrederea. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Vreau să-i răspund şi d-lui Berceanu. Sunt de acord cu dânsul. Toată lumea vrea să 

se termine S200, însă la mers pe jos 5-7 minute, avem parcarea subterană, care este goală, 
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nu este folosită. Asta ca paranteză. Acum legat de ceea ce spunea şi colegul Corâţu, şi noi 
suntem de acord că nu trebuie să creăm disconfort pentru locatari, însă există alte soluţii, 
dacă am avea o administraţie capabilă, astfel încât nici să nu se facă blocurile, şi nici să 
nu le achiziţionăm. Prin regulamente: parcări, spaţii verzi ş.a.m.d.  

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

 Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 468 mp. din acte şi 469 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, str. A.I. Cuza, nr.46A, înscris în Cartea Funciară nr.203863 
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 
negociere, să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj și în fața notarului public, în vederea îndeplinirii condițiilor de 
publicitate imobilară prevăzute de lege. 

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

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

voturi. 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în bd.Dacia, nr.80D 
D-na Viceprimar Filip: 
Aici am achiziţionat un teren vecin. Este vorba de pătratele acelea dintre blocurile 

vechi în faţa F-urilor de 10 etaje. Au fost retrocedate. A fost cumpărat cel vecin cu acesta. 
Mai este un lot, dar care este grevat în această clipă de o superficie şi domnul doreşte, iar 
restul, este domeniu public. Vreau să vă spun că şi aici intenţionăm să facem parcări şi ce 
mai avem domeniu public, parc, aşa cum a fost. 

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

 Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 890 mp. din acte şi 889 mp. din măsurători, situat în 
municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.80D, înscris în Cartea Funciară nr.211648 
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. 
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Art.2. Prețul de pornire al negocierii va fi stabilit pe baza raportului de evaluare care va fi 
supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

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

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

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

voturi. 
 
 

32. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în str.Olteţ, nr.7A 
D-na Viceprimar Filip: 
Olteţ 7A este terenul parcare de pe gangul de la Franolta. Ştiţi că toţi cetăţenii intră 

pe gangul de la Franolta şi fac stânga într-o parcare. Această parcare a fost retrocedată 
unei doamne care are urbanism şi doreşte să-şi facă o casă.  

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Este curtea interioară a blocurilor. Interiorul acelor blocuri este acest amplasament. 

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

  Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 432 mp., situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.7A, înscris 
în Cartea Funciară nr.227962 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 
negociere, 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.  
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

33. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului-teren situat în Calea Bucureşti, nr.56B, 56C, 56D 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Sincer, m-am bucurat când am văzut pe ordinea de zi. Am susţinut acest proiect de 

ceva timp. Ce nu m-a bucurat, a fost replica USR din comisie, care mi-a spus că degeaba 
facem noi locuri de parcare, nu va face altceva decât să-i stimuleze pe oameni să-şi 
cumpere  alte maşini să le ocupe şi pe acelea. Eu cred că este important să vorbim de 
contextul acestui proiect de hotărâre, pentru că locuiesc în zonă de mai bine de 30 de ani. 
Blocul în care locuiesc eu, are 12 scări, 120 de apartamente. Are arondate 38 de locuri de 
parcare. Lângă, este un bloc cu 30 de apartamente, 12 locuri de parcare arondate. Pe partea 
opusă, sunt două turnuri, 7 0 de apartamente, 18 locuri de parcare. Există un loc de parcare 
la trei apartamente. Acesta este raportul în această zonă. De asemenea, în zonă mai avem 
o instituţie de cultură, Teatrul Colibri, avem o grădiniţă, avem 5-6 cabinete medicale şi 
alte bussiness-uri cu peste 100 de angajaţi care vin zilnic în zonă, repet, pe o rază de 200 
m. Am văzut că în proiectul de hotărâre sunt trei variante: spaţiu verde, loc de joacă, 
locuri de parcare.  Spaţiul verde este suficient, vă spun, loc de joacă este la 50 de m. 
Lucrul care este absolut necesar în zonă sunt locurile de parcare. Şi vă spun pentru că în 
situaţia asta, chiar nu e vina nimănui. Blocurile sunt din anii’60. Aceasta a fost viziunea 
urbanistică de la momentul respectiv. Dar acum suntem în situaţia în care să avem o 
soluţie  pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor de acolo, de fapt, de a le da condiţii 
decente de a trăi, pentru că majoritatea apartamentelor sunt de trei şi patru camere. 
Familii. Şi repet, un loc de parcare la trei apartamente. Deci votul de astăzi pe acest proiect 
de hotărâre nu este pentru primărie, pentru consiliu, nu este nici inclusiv pentru prevenirea 
construirii acelui bloc de 10 etaje despre care era vorba. Nu. Este pentru cei 7-800 de 
oameni care locuiesc în zonă şi care au nevoie de condiţii decente. Nu vorbim de mai 
multe maşini, vorbim măcar de o maşină. Şi 100 de locuri dacă se fac acolo, în acea 
parcare, tot nu se ajunge la raport de loc de parcare per apartament.  

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Acelaşi lucru voiam să vă spun şi eu, că mă bucur că se cumpără acest teren. Am 

mulţi prieteni care locuiesc la D3 acolo şi chiar m-au rugat astăzi să intervin şi să vă rog 
să cumpăraţi acest teren întrucât ei ar vrea să fie ori parc, ori parcare. Asta îşi doresc cel 
mai mult să rămână acolo, în acea zonă. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ca să-i răspund colegului de la PER, din păcate, este un tânăr dar viziunea îi lipseşte 

cu desăvârşire. Dacă s-ar fi informat mai bine, ar fi văzut că dacă construieşti parcări şi 
încurajezi parcări sau benzi de circulaţie suplimentare, acestea încarcă şi mai mult 
traficul. Singura soluţie pentru decongestionarea parcărilor şi a traficului este 
îmbunătăţirea mijloacelor de transport în comun. Dar asta se vede clar în societăţile 
dezvoltate în vest. Iar legat de aceste discuţii cu aceste terenuri, cea mai simplă şi 
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rudimentară modalitate este, într-adevăr, de a cumpăra aceste terenuri pentru a nu crea 
disconfort cetăţenilor. Însă o primărie capabilă are multe pârghii la îndemână , astfel încât 
să îi împiedice pe proprietarii care au terenuri în astfel de zone, să construiască. Sunt 
regulamente. 

D-na Viceprimar Filip: 
Nu veniţi dvs. aici, să aveţi dosarele noastre penale? 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Despre oportunitate, cu părere de rău, pot să înţeleg şi aici pe Calea Bucureşti şi eu 

consider că este oportun  să achiziţionăm acest teren pentru că oamenii de acolo chiar îşi 
doresc să nu se construiască un bloc şi să piardă acel teren, însă până să ajungem să 
stabilim dacă facem parcare sau facem un părculeţ, cred că ar trebui să vorbim foarte 
serios cu cetăţenii ce-şi doresc şi acest lucru ar trebui să se întâmple peste tot în Craiova. 
Şi pe Daciei la nr. 80, tot aşa, după ce discutăm cu oamenii de acolo şi ne spun că vor 
parc, că vor locuri de joacă sau parcări, nu ar trebui să avansăm cu discuţiile despre ce 
vom construi acolo. Sunt locuri unde, într-adevăr, trebuie construite parcări, cum este cel 
de lângă Sf. Dumitru şi acolo da, este ok, poate este oportunitate, dar unde este între 
blocuri, lângă blocuri, să vorbim cu oamenii înainte să demarăm acest lucru. Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip: 
De ieri, aţi primit în mapele dvs consultarea prin asociaţiile de proprietari, cel puţin 

aici 100% au semnat 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am dubii în ceea ce priveşte consultaţia cu asociaţiile de proprietari. Insist pe 

discuţii directe cu cetăţenii.  
Dl. Consilier Local Dinescu: 
Eu înţeleg că subiectul este un subiect care impune o argumentaţie, inclusiv politică 

şi o dispută. Şi este bine că este aşa. Dar până la un punct. Am auzit aici tot felul de idei. 
Este bine că avem idei. Dar trebuie să înţelegem că primăria nu este un jucător pe piaţa 
imobiliară, de dragul investiţiilor imobiliare, inclusiv în consolidarea patrimoniului. Ea 
trebuie să răspundă  în primul rând intereselor cetăţeanului. Primăria cumpără sau solicită 
cumpărarea acestor proprietăţi, în baza solicitării cetăţeanului. Ăsta este circuitul. 
Cetăţeanul este împiedicat să-şi exercite dreptul la proprietate prin diverse modalităţi, din 
diverse cauze, iar primăria îl ajută pentru că reprezintă finalmente singura soluţie. Numai 
atunci se ajunge aici. N-o să putem să organizăm un call în care să listăm oricine vrea să 
vândă în oraşul ăsta. Hai să fim realişti. Şi mai este o poveste. Nu putem să nu ne implicăm 
în achiziţionarea de parcări. Noi trebuie în următorii 20 de ani, indiferent de restul 
alternativelor, în transportul urban, să avem ca obsesie construcţia cât mai multor locuri 
de parcare. Pentru cetăţeni, pentru spaţii comerciale şi pentru dezvoltarea oraşului. De 
aceea cred că suntem aici.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
Aş vrea să-i răspund colegului Cezar că a făcut referire la lipsa de viziune a tinerilor. 

Nu cred că USR ar trebui să vorbească despre această lipsă de viziune, deoarece tinerii 
au fost cei care i-au votat. Probabil că dânsul ştie mai bine. Au fost lipsiţi de viziune 
atunci când i-au votat. 

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
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Dl. Drăgoescu spunea că este foarte aproape parcarea subterană de bl. S200. Cam 
cât mergeţi pe jos pe zi? 

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

 Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-
teren, în suprafață de 1920 mp., situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, 
nr.56B, 56C, 56D, înscris în Cartea Funciară nr.233960 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 
negociere, să reprezinte municipiul Craiova la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj și în fața notarului public, în vederea îndeplinirii condițiilor de 
publicitate imobilară prevăzute de lege. 

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

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

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de 
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

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

Art.2. Contractul de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, 
respectiv cu destinaţia de sediu, către persoana juridică prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

35. Poiect de hotărâre privind încheierea contractului de concesiune între 
municipiul Craiova şi Cerban Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului 
Medical Individual dr.Cerban Mihaela Doina 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Municipiul Craiova şi 

Cerban Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
dr.Cerban Mihaela Doina, având ca obiect exploatarea spaţiului (bunul imobil) 
cu destinaţia de cabinet medical, care aparţine domeniului privat al municipiului 
Craiova, în suprafaţă de 18,68 mp., situat în str.Calea Bucureşti, bl. N1b, ap.1, 
începând cu data de 17.11.2022, până la data de 30.11.2028, conform model 
cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Craiova 
nr.80/28.02.2022. 

  Art.2. Redevența lunară va fi stabilită la 14,70 lei/mp/lună, conform Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.199/2016 referitoare la însuşirea 
raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei 
pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a 
municipiului Craiova, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 

 Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
concesiune prevăzut la art.1. 

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cerban Mihaela Doina, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Cerban Mihaela Doina 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 prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.256/2007 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. RCS & RDS S.A. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractului de închiriere 

nr.256/2007, încheiat între Municipiul Craiova și RCS&RDS S.A., având ca 
obiect suprafaţa de 20 mp. din planşeul terasă al clădirii blocului 51 Gersoniere 
(Cămin de nefamilişti) din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, în vederea 
amplasării unor echipamente şi instalaţii de telecomunicaţii telefonie mobilă. 
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  Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.361/2007 şi nr.425/2017. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și RCS&RDS S.A. 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, în favoarea S.C. SIMPLON S.R.L.,  asupra terenului situat în 
municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27D 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea 

S.C.SIMPLON S.R.L.,  asupra terenului în suprafaţă de 56  mp., reprezentând 
cotă parte de 3,24% din terenul intravilan în suprafaţă de 1714 mp., aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în municipiul Craiova, str.1 
Decembrie 1918, nr.27D (fost Cartier Brazda lui Novac-complex Nou, fost 
Cocoş, nr.9), identificat conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 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. SIMPLON 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. SIMPLON S.R.L. 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 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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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de superficie nr.14P/18.07.2019 încheiat între 

Municipiul Craiova şi 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 16,90 mp, corespunzător 
apartamentului nr.9 din blocul 29A, de la Omapel S.R.L., către Busuioceanu 
Bogdan-Cristian. 

 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, Omapel S.R.L. şi 
Busuioceanu Bogdan-Cristian 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.137/2022 referitoare la declararea de utilitate publică 
și interes local a obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, 
categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.137/2022 referitoare la declararea de utilitate publică și interes local a 
obiectivului de investiții “Construire drum de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei-str. Râului-tronson 3”, în sensul actualizării  listei 
proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropiere și 
modificării amplasamentului  lucrării de utilitate publică de  interes local pentru 
realizarea obiectivului de investiţii, conform anexelor  nr. 1 și nr. 2 care fac parte 
din prezenta hotărâre. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor 
bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat 
al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova şi se 
anulează . 

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

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

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.232/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru 
concesionarea/închirierea bunurilor care aparțin domeniului public/privat al 
municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea denumirii comisiei de evaluare pentru 

concesionarea/închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al 
municipiului Craiova,  în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea 
bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova, precum şi 
pentru vânzarea  bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.232/2021. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.20/2022 referitoare la organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul 
Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se  aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.20/2022, prin completare cu următoarele unităţi de învăţământ:  
a) Grădiniţa cu Program Normal „Kindertropolis”, cu sediul în municipiul 

Craiova, str.Unirii, nr.132; 
b) Grădiniţa „Julien”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Şoseaua Bălceşti, nr.1 

A; 
c) Şcoala Primară „Anghelos”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Simion 

Bărnuţiu, nr.2. 
Art.2.  Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.20/2022, în 

forma modificată, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Grădiniţa cu Program Normal 
„Kindertropolis”, Grădiniţa „Julien”, Şcoala Primară „Anghelos” şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

43. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenul situat 
în municipiul Craiova, bld.Dacia, nr.3A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind stabilirea prețului de pornire 

al renegocierii redevenţei, pentru terenul în suprafaţă de 1079 mp., situat în 
municipiul Craiova, bld.Dacia, nr.3A, care face obiectul contractului de 
concesiune nr.292/2007 încheiat între Municipiului Craiova şi Roko Baroko 
S.R.L., la suma de 75,57 lei/mp/an, echivalent a 15,30 euro/mp/an, respectiv 6,30 
lei/mp/lună, echivalent a 1,28 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 Roko Baroko S.R.L. vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

44. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str.Severinului, nr.34 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
 Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației 

titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros,  asupra terenului care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Severinului, nr.34, în 
suprafață de 366 mp., în cuantum de 33.479 lei/an, echivalent a 6.776 euro/an, 
respectiv lunar în cuantum de 2.790 lei/lună, echivalent a 564 euro/lună, precum 
şi contravaloarea folosinţei terenului începând cu data de 23.03.2022, în cuantum 
de 16.151 lei-echivalent a 3.269 euro, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și 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: 
- 20 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

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

 
 

45. 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.Dorobanţilor, nr.52 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 8435 mp. din acte şi 
8405 mp. din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.201162 a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, str.Dorobanţilor, nr.52, în cuantum de 973.977 lei, 
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echivalent a 197.181 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, 

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

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

 
 

46. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Buzăului, nr.3, lot 2 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 12.490 mp., înscris în 
Cartea funciară nr249445 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, str. 
Buzăului, nr.3, lot.2, în cuantum de 1.829.139 lei, echivalent a 370.346 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, 

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

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

 
 

47. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al 
municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.6 la 
Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii 



 

sed ord. 27.10.2022                                                        51                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea 
și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, 
precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Vreau să profit de acest punct de pe ordinea de zi, să aduc aminte executivului, 

pentru că n-am primit nimic pe mail, noi am depus un proiect pentru acele centre integrate 
de colectare, avem sursă de finanţare pe PNRR şi considerăm că ar fi bine ca executivul 
primăriei să depună acest proiect cât mai repede, astfel încât să nu mai plătim sume uriaşe 
de bani către Iridex, cetăţenii să aibă unde să-şi ducă deşeurile nemenajere, ş.a.m.d. 
Totodată, rămăsese, dacă nu mă înşel, d-na Militaru să ne dea un răspuns din şedinţa de 
comisie, să ne spună şi nouă care au fost veniturile şi cheltuielile cu Adi Ecodolj în 
primele nouă luni ale anului 2022, adică să ştim şi noi câţi bani s-au plătit şi câţi bani s-
au colectat. 

D-na Viceprimar Filip: 
Înainte, aş vrea să-i răspundă d-na Motocu. 
D-na Director Motocu: 
Bună ziua, d-lor consilieri! În PNRR în componenta C3 aferentă deşeurilor, sunt 

nominalizate 14 autorităţi locale cu populaţie peste 200 mii locuitori, care vor beneficia 
de finanţare prin PNRR pentru realizarea acelor cavuri integrate în valoare maximă a unui 
proiect de 5,58 milioane de euro. Noi am început deja să lucrăm la proiect. Nu este un 
apel competitiv, deci banii ne sunt prealocaţi. Termenul limită de depunere a proiectului 
este 28 noiembrie . Vom veni în consiliul local cu o hotărâre de consiliu al cărui conţinut 
va trebui să corespundă cerinţelor ghidului. Noi lucrăm la elaborarea proiectului în 
vederea depunerii cererii de finanţare. Repet, aceşti bani ne sunt alocaţi nouă,  dacă nu se 
va ajunge acolo, nu se va depune odată cu primul apel, se vor organiza apeluri repetate 
până cele 14 autorităţi locale vor reuşi să-şi depună proiectele. Noi o lucrăm înainte, nu 
am primit un mail, am avut ieri la mapă o solicitare scrisă de la dvs. Dar să ştiţi că ştiam 
de acest proiect şi deja facem ceea ce avem de făcut ca să îl putem depune. 

D-na Director Militaru: 
Referitor la întrebarea dvs. cu privire la taxa specială de salubrizare. Suma încasată 

a fost de 25 milioane lei, iar suma plătită către EcoDolj a fost de 26,020 milioane lei. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am plătit mai mult decât s-a încasat. 
D-na Director Militaru: 
Taxa se plăteşte lunar. Atât am avut încasat la 30 septembrie. Dar se încasează în 

fiecare lună. 
D-na Viceprimar Filip: 
Iar către Iridex merg şi plăţi directe de la primărie pentru sutele de tone de gunoi 

aruncat pe marginea străzilor  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Cât aveţi de gând să mai fim casierul pe gratis al lui Iridex, noi, Primăria 

Municipiului Craiova? 
D-na Viceprimar Filip: 
Cât prevede proiectul european. 
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Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin 

concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de 

salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 

fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă mandatarea Președintelui și Directorului Executiv ai Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, ca în numele 
și pe seama municipiului Craiova, să semneze Actul Adițional nr.6 prevăzut la 
art.1. 

Art.3. Pe data  prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea contractului 
privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj. 

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

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru 
deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, 
pentru sezonul de iarnă 2022-2023 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă Programul comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi 

combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2022-2023, 
prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

 
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică privind schimbarea zonei funcţionale din industrie, 
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în zona servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Caracal, 
nr.111 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind 

schimbarea zonei funcţionale, din industrie, în zonă servicii, generat de imobilul 
situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.111, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderare urbanistică zona str.Constantin Brâncoveanu - Lukoil, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Constantin Brâncoveanu, nr.34 C 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Referitor la acest PUZ, este încă o bucată din Corniţoiu care este în PUZ trecută ca 

spaţiu verde, pe care o transformăn în zonă de locuinţe colective P+6. Acum noi ştim 
foarte bine că există o Ordonaţă de urgenţă de prin 2007 care interzice introducerea 
spaţiilor verzi sau preschimbarea destinaţiei acestora, de asemenea, mai există una din 
2014 care spune că terenurile private înscrise în cartea funciară drept curţi construcţii, nu 
pot fi inventariate ca spaţiu verde. Eu, aici, sunt foarte curios cum s-a reuşit obţinerea 
unui teren dintr-un parc, retrocedarea acestuia şi înscrierea în Cartea funciară drept curţi 
construcţii, dacă ăla era parc? 

 În contextul actual, după ce că am pierdut o grămadă din Corniţoiu,  acum vrem să 
permitem proprietarului să facă un bloc de 6 etaje, de ce? De ce nu limităm, de exemplu, 
numărul de etaje, de ce nu refuzăm să îi lăsăm să le construiască, de ce nu am vrut să 
expropriem acest teren. În momentul de faţă, în luna respectivă, noi, practic, permitem 
unui proprietar să construiască în spatele unei benzinării şi în spatele unor case, pe un fost 
parc, o clădire de şase etaje? În contextul în care în zona respectivă, cel mai mare bloc 
are patru etaje şi la o distanţă destul de semnificativă.  

D-na Viceprimar Filip: 
Noi supunem la vot PUZ-urile aşa cum prevede legea. N-a zis nimeni să le treceţi. 

Noi supunem la vto în consiliul local.  
D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
V-am mai dat o explicaţie în şedinţă şi am spus că restituirile s-au datorat acelor 

sentinţe , iar noi suntem obligaţi să ne pronunţăm cu privire la cererea petentului. 
Funcţiunea în această zonă în PUG este curţi construcţii, i-am spus d-lui Cîrceag şi în 
şedinţa de comisie, este înscris ca atare, iar tot aliniamentul are destinaţie de construcţii. 
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În 2011 când s-a aprobat un PUZ, a avut în vedere şi vecinătăţile acestuia. Deci restul de 
zonă verde este cea care a mai rămas neafectată şi nerestituită sub nicio formă. 
Nerestituită de instanţă, nu de noi.  

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

           Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona 
str.Constantin Brâncoveanu - Lukoil, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str. Constantin Brâncoveanu, nr.34 C, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 

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

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

 
 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, în 
municipiul Craiova, Aleea 3 Plopului, nr.15 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu 

regim de înălţime P+1 şi împrejmuire teren, situată în municipiul Craiova, Aleea 
3 Plopului, nr.15, 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. 
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52. 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 
S-au făcut propuneri pentru reprezentanţii Consiliului Local în cpnsiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar  de stat şi particular din 
municipiul Craiova, astfel: Creşa Craiova – d-na Dinu Ionela, Scoala Româno-Britanică 
– Dindirică Lucian, Grădiniţa cu Program Normal Kindertropolis – Teodorescu Nicu, 
Grădiniţa Julien – Drăgoescu Cezar, Şcoala primară Anghelos – Ungureanu Adriana. 

S-au supus la vot propunerile prin vot secret şi s-a votat cu unanimitate de voturi 
pentru toţi reprezentanţii. 

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

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova 
în consiliile de administraţie ale următoarelor unităţi de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular din municipiul Craiova: 
a) Creşa – Craiova – dna.Dinu Angelica; 
b) Școala Romano - Britanică Partener Craiova – dl.Dindirică Lucian Costin; 
c) Grădinița cu Program Normal „Kindertropolis” – dl.Teodorescu Nicu 
Cosmin; 
d) Grădinița  „Julien” – dl. Drăgoescu Cezar Mihail; 
e) Școala Primară „Anghelos” - dna.Ungureanu Adriana. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 şi 2 la 
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, Inspectoratul Şcolar  
Judţean Dolj 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. 
 
 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
mandat al reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 
A fost propus dl. Antonescu Mihail. S-a supus la vot prin vot secret, şi s-a votat cu 

unanimitate de voturi pentru reprezentantul Ministerului Finanţelor în consiliul de 
administraţie al RAADPFL Craiova. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat încheiat între Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
dl.Antonescu Mihail, reprezentantul Ministerului Finanţelor în Consiliul de 
Administraţie, pentru o perioadă de 2 luni. 

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

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

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

Art.5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.536/2021.  

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi dl. Antonescu 
Mihail vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Documentaţiei de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului naţional şi cultural  - Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor)” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii și a 

indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – Casa 
Rusănescu (Casa Căsătoriilor)”  - varianta 1, astfel: 

             Valoarea  totală (inclusiv TVA)     16.917.092,71 lei 
             Din care construcții montaj (C+M), inclusiv TVA    9.397.987,08 lei 
             Durata de realizare a investiției     24 luni execuție, 

conform  anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă Descrierea sumară a investiției prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.503/2017. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a 
riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului National de 
Redresare si Rezilienta, Componenta 12—Sanatate, Investiției I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și 
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de 
proiecte MS – 0024 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă proiectul:„ Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în 

cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în vederea finanţării acestuia 
în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 12—
Sănătate, Investiției I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția 
specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale, apelul de proiecte MS – 0024. 

Art.2. Se aproba valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
2.264.469,67 lei cu TVA: 1.902.915,69 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 
361.553,98 lei. 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe şi orice alte cheltuieli neeligibile ce pot 
apărea pe durata implementării în condiţii optime aproiectului:„Masuri de 
reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova”, se vor asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al 
Municipiului Craiova. 

Art.4. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului prevăzut la art.1. 

Art.5. Se certifică urmatoarele valori aferente anului 2021: 
Rata infecțiilor nosocomiale: 0,32% 
Rata infecțiilor Clostridium difficile: 4,54% 
Rata infecțiilor microorganisme MDR: 18 % 
Numărului de probe analizate  de microbiologie: 1445 
Gradul de ocupare al unității sanitare: 42,97%, 

      conform Cererii de finanțare si Notei de fundamentare prevăzute în anexele nr.1 
şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Craiova, 
in calitate de lider de parteneriat si Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, in 
calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul PNRR a 
proiectului: „Masuri de reducere a riscului de infectii nosocomiale in cadrul 
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Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, prevăzut în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze toate actele necesare, acordul de parteneriat şi contractul de finanţare în 
numele UAT Municipiul Craiova şi al Partenerului, Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi. 
 

 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, conform  anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.406/2015. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu: 
- 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 Victor, Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard,  Drăgoescu Cezar, 
Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu,Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Ungureanu 
Adriana,  Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 
 
 

57. Întrebări și interpelări 
     Dl. Preşedinte: 
    Partea de întrebări şi interpelări, având în vedere că d-na Primar nu este, să le 
transmiteţi în scris şi vă va răspunde d-na Primar.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 27.10.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
              Lucian Costin Dindirică                                      Nicoleta Miulescu 
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            Irina Stuparu 
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