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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 24.11.2022 

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

Cu excepţia d-lui consilier Dindirică Lucian, care este preşedinte de şedinţă şi nu 
se poate conecta, şi a d-lui viceprimar Diaconu Răzvan, care vor vota verbal, în rest, toţi 
consilierii sunt prezenţi în aplicaţie.  
         Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei  ordinare  din data de 27.10.2022. 
Cine este pentru? 
  Dl. Consilier  Local Dindirică: 
       Votez pentru. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
         D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
         Procesul-verbal a fost votat cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
          Îl invit pe dl. consilier Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei ordinare de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
data de 24.11.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 9970/17.11.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, 
prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 24.11.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect al 
ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2022 – februarie 2023 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2022 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2022-2023 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, 
in anul 2023 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate 
închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

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

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

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

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

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea  Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia, a bunurilor recepționate în cadrul proiectului “Reabilitare Corp C1 – 
Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă gunoi 
(colectare selectivă)” 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Eco Dolj, a unui imobil-teren situat în municipiul Craiova, 
str.Hanul Roşu, nr.53 

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

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din  domeniul public al comunei 
Podari,  în domeniul public al  municipiului Craiova,  a imobilului  teren  situat în 
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sat Branişte, str. Aeroclubului, în scopul reabilitarii şi reamenajării canalului 
colector şi a zonelor adiacente 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia, asupra imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai 
Viteazul, nr.20 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își 
desfășoară activitatea în piețele/târgul municipiului Craiova 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.393/2022 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc 
valorile individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, 
situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, 
Calea Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului, până la intersecția str.Brestei – str. Râului 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.1 Decembrie 
1918, nr.27D 

25. Proiect de hotărîre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10662/20.02.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Preda Mihaela Olivia 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.3514/04.10.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” şi 
Școala Postliceală F.E.G. Craiova 

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4933/31.10.2018 încheiat între Liceul „Traian Vuia” şi Școala Postliceală 
Sanitară „San – Eco - Med” Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de 
finanţare aferent proiectului „Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de 
redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou 
tramvaie” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului de Industrie Alimentară 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Comunitate Educaţională 
pentru Viitor-Unităţi în Diversitate” 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 
0 – Pasaj Nicolae Titulescu” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Skate Park” 

32. Întrebări și interpelări 
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      Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ implementarea proiectului "Înființarea unui centru 
integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane în 
Municipiul Craiova, județul Dolj"; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de 
infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia 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 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de 
infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie “Victor Babes” 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 

 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele trei puncte peste ordinea de zi şi 
punctul 2 modificat. Cine este pentru? Eu votez pentru. 
          Dl. Viceprimar Diaconu Răzvan: 
          Votez pentru. 
           Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 24.11.2022, 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 desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2022 – februarie 2023 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2022 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în 
anul şcolar 2022-2023 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale destinate 
închirierii din fondul locativ de stat, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, 
in anul 2023 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate 
închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

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

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

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

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

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea  Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia, a bunurilor recepționate în cadrul proiectului “Reabilitare Corp C1 – 
Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă gunoi 
(colectare selectivă)” 

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Eco Dolj, a unui imobil-teren situat în municipiul Craiova, 
str.Hanul Roşu, nr.53 

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

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din  domeniul public al comunei 
Podari,  în domeniul public al  municipiului Craiova,  a imobilului  teren  situat în 
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sat Branişte, str. Aeroclubului, în scopul reabilitarii şi reamenajării canalului 
colector şi a zonelor adiacente 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia, asupra imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai 
Viteazul, nr.20 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 
încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții economici ce își 
desfășoară activitatea în piețele/târgul municipiului Craiova 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.393/2022 referitoare la însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc 
valorile individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, 
situate pe amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, 
Calea Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului, până la intersecția str.Brestei – str. Râului 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, asupra terenului 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.1 Decembrie 
1918, nr.27D 

25. Proiect de hotărîre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10662/20.02.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Preda Mihaela Olivia 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.3514/04.10.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” şi 
Școala Postliceală F.E.G. Craiova 

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4933/31.10.2018 încheiat între Liceul „Traian Vuia” şi Școala Postliceală 
Sanitară „San – Eco - Med” Craiova 

28. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de 
finanţare aferent proiectului „Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de 
redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou 
tramvaie” 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului de Industrie Alimentară 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Comunitate Educaţională 
pentru Viitor-Unităţi în Diversitate” 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 
0 – Pasaj Nicolae Titulescu” 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Skate Park” 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului 
Craiova să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare 
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Intercomunitară ECODOLJ implementarea proiectului "Înființarea unui centru 
integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane în 
Municipiul Craiova, județul Dolj"; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de 
infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia 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 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a riscului de 
infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie “Victor Babes” 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 

35. Întrebări și interpelări 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada decembrie 2022 – februarie 
2023 
D-na viceprimar Filip: 
Propun pe dl. Dindirică. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt alte propuneri, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 
perioada decembrie 2022 – februarie 2023, dl. Lucian Costin DINDIRICĂ. 

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

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

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

- 4 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Vasile Marian, 
Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 7 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Cîrceag Eduard) 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În mod normal, suntem de acord cu ceea ce se întâmplă în această rectificare, mai 

puţin cu o chestiune pentru care nu avem lămuriri. De aceea, o să o rog pe d-na primar să 
ne explice şi nouă cum vede dânsa situaţia. Şi anume, cu banii pe care îi dăm recurent 
către Adi EcoDolj pentru plata gunoiului. Din cifrele pe care le am, practic, noi avem un 
decalaj de aproape un milion de euro, 4,5 milioane de lei între banii pe care i-am plătit 
către ADI EcoDolj şi banii pe care i-am încasat de la populaţie. Deci, practic, de la 
începutul anului, până în luna noiembrie, am plătit 30 milioane lei şi am încasat douăzeci 
şi cinci şi ceva de milioane. Ceea ce rezultă că, noi, deşi plătim ceas, nu colectăm aşa cum 
trebuie de la cetăţeni şi de la agenţii economici. Şi v-am spus, azi este un decalaj de un 
milion de euro. Probabil că acest decalaj se va adânci în lunile ce urmează.  

Iar a doua chestiune pe care doresc s-o ridic la acest punct, pentru că tot vine luna 
decembrie, şi în şedinţa din decembrie vom stabili impozitele, taxele locale, ş.a.m.d. 
pentru anul 2023, cât timp o să mai fim noi, gratis, casierul unei firme private? Eu vreau 
să aduc aici în discuţie faptul că pentru 2023 ar fi bine să percepem, dacă tot ne folosim 
oamenii noştri şi aparatul Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale pentru colectarea taxei de 
gunoi, ar fi bine, practic, ca Iridex să plătească un comision pentru acest serviciu pe care 
municipalitatea îl oferă gratis. În momentul de faţă, practic, noi colectăm gratis banii 
pentru o firmă privată. Ceea ce este nemaiîntâlnit, din punctul meu de vedere, şi nu este 
nici normal. Având în vedere cele expuse, noi ne vom abţine, grupul USR se va abţine la 
acest punct de pe ordinea de zi. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Haideţi să explicăm ce avem în bugetul de luna aceasta, ca să se înţeleagă foarte 

bine. În primul rând, că ne suplimentăm veniturile cu patru milioane de lei, asta pentru că 
încasările au fost mai bune decât s-a estimat. 

Apoi, de la Ministerul Sănătăţii ne vin 765 de mii la care adăugăm 85 de mii care 
este partea noastră de cofinanţare pentru cele 100 de monitoare care se iau pentru Victor 
Babeş. Avem 723 de mii care merg la Filantropia pe investiţii şi 72 de mii care merg tot 
la Filantropia pentru utilităţi. 382 de mii merg la Maria Tănase şi 39 de mii la Tradem, 
pentru salarii. 600 de mii la RAT subvenţia pe care o dăm pentru persoanele cu 
dizabilităţi, pensionari, studenţi, ş.a.m.d., 3,2 milioane de lei merg la reparaţiile pe şcoli 
şi 275 de mii din taxa hotelieră, merg pentru spectacolele care sunt în Târgul de Crăciun, 
dar, aceşti bani, evident, fiind din taxa hotelieră, nu pot avea altă destinaţie decât pentru 
promovarea oraşului sau pentru spectacole. 2,4 milioane de lei merg către EcoDolj şi 40 
mii motorina pentru curăţarea Canalului Colector. După cum vedeţi, nu este nicio plată 
care nu ar trebui să nu fie făcută.  

În ceea ce priveşte taxa de gunoi, noi o să mai fim gratis casierul, nu al firmei, ci al 
cetăţenilor, prin simplul motiv că aşa ne obligă legea. Deci noi nu putem să venim acum 
să punem această taxă în sarcina unei firme, din moment ce noi am stabilit că această taxă 
trebuie să se colecteze, şi nu am stabilit noi că aşa am vrut, ci pentru că aşa s-a stabilit 
pentru toată ţara. Toţi cei care au primit bani pe masterplanul de deşeuri din toată ţara, au 
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fost obligaţi să aibă o astfel de taxă. Asta, ca să închidem odată capitolul ăsta pe care cred 
că l-am discutat de 700 de mii de ori până acum, şi, de fiecare dată, spunem acelaşi lucru. 
Aşa este legea, de fiecare dată dvs. aveţi alte idei. Nu vă place, vorbiţi cu parlamentarii 
dvs. să modifice legea.  

În ceea ce priveşte cantitatea de gunoi care se colectează de la craioveni sau de pe 
domeniul public, ea este măsurată. Sunt inspectorii noştri care au grijă să nu fie măcar un 
gram în plus care să se plătească către firma respectivă. Asta este cantitatea de gunoi care 
se colectează de pe domeniul public, de unde facem curăţenie în fiecare week-end şi 
adunăm sute de tone de deşeuri. Nu mai suntem 320 mii, pentru că ăsta este adevărul, 
populaţia Craiovei a scăzut şi, atunci, automat şi această taxă ar trebui să fie redistribuită. 
De altfel, este una dintre măsurile pe care ni le-a lăsat Curtea de Conturi. Dacă dvs. 
sugeraţi cumva că noi ar trebui să plătim doar cât încasăm şi nu cât este cantitatea 
adevărată de gunoi care se duce mai departe către groapa de gunoi, vă spun din start că 
eu aşa ceva nu fac. Eu nu sunt Clotilde Armand să las oraşul înecat în gunoaie că nu 
plătim către firmă. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
D-na primar, eu am spus să colectăm mai bine, să  nu mai avem un milion de euro 

gaură. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
S-a colectat foarte bine. După cum vedeţi şi dvs., în ultimele luni de zile de când 

facem rectificările, din luna iulie, avem tot timpul colectări peste estimat.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu, să colectăm taxa de gunoi, taxa de salubritate. Avem un milion de euro decalaj 

la zece luni. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vă explic şi vorbesc cu gardurile pentru că dvs. nu înţelegeţi că sunt gunoaie care 

se colectează de pe domeniul public. Sunt tone de gunoaie care se colectează de pe 
domeniul public. Zeci şi sute de tone şi pe acelea trebuie să le plătească cineva. Nu poate 
să le plătească decât municipalitatea. Nu există o altă variantă. Doi la mână: a scăzut 
populaţia Craiovei şi automat taxa trebuie redistribuită. Avem deja măsură de la Curtea 
de Conturi lăsată. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Adică ar trebui crescută taxa, asta vreţi să spuneţi.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă nu aţi înţeles, refuz să vă mai explic că... 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2022, după cum urmează: 
1.  total venituri – 1.119.359,04 mii lei (717.905,04 mii lei - veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 401.454 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 



Sed ord. 24.11.2022                                                        10                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

2.  total cheltuieli – 1.138.014,04 mii lei (717.905,04 mii lei - cheltuielile 
secţiunii de funcţionare şi 420.109 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare). 

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-50 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al unitatii de invatamant 
CRESA-CRAIOVA, conform anexei nr.51 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale 
şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.52 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, conform anexei nr.53 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

- 11 abţineri (Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Vasile Marian, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Cîrceag Eduard) 

 
 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
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1. total venituri – 32.965 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 32.904 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 
61 mii lei); 

2. total cheltuieli – 32.965 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
32.904 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. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2022, după 
cum urmează: 

1.  total venituri – 222.007,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare 
în sumă de 179.165,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în 
sumă de 42.842,00 mii lei); 

2. total cheltuieli – 233.436,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 187.733,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 45.703,00 
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.36/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 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,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, 
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Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Cîrceag 
Eduard) 

- 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
 
 

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

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

1.  total venituri-235.125,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 185.115,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă 
de 50.010,00 mii lei); 

2. total cheltuieli-235.552,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 185.115,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.437,00 
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: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
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1.  total venituri – 15.802 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
15.801 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1 mii lei); 

2.  total cheltuieli – 15.802 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
15.801 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. 
 
 

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate 
integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, conform anexelor nr.1-15 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 general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 

1.  total venituri – 1.717.234,04 mii lei; 
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2.  total cheltuieli – 1.750.622,04 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,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel) 

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

 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea cuantumului şi a 
numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă modificarea numărului de burse acordate elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2022, 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 cu unanimitate de 

voturi. 
 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
sociale destinate închirierii din fondul locativ de stat, ce vor rămâne vacante în 
municipiul Craiova, in anul 2023 

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

Art.1. Se aprobă menținerea criteriilor aprobate în Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2016, pentru stabilirea ordinii de prioritate 
în soluționarea cererilor de locuințe sociale/destinate închirierii din fondul locativ 
de stat ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2023; 

Art.2. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, care vor rămâne vacante în 
municipiul Craiova în anul 2023, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, 
care vor rămâne vacante în municipiul Craiova în anul 2023, prevăzută în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. Listele prevăzute la art.2 şi art.3 din prezenta hotărâre, vor fi date publicităţii, prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a 
instituţiei. 

Art.5. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea 
priorităţilor în soluţionarea cererilor, vor fi adresate instanţei de contencios 
administrativ competente, potrivit legii. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale 
destinate închirierii persoanelor îndreptăţite în condiţiile Legii nr.114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 

         Votez pentru. 
Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuinţe sociale, destinat închirierii 

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
prin excluderea locuinței situată în municipiul Craiova, Calea Severinului nr.30A, 
bl.B05, sc.1, ap.19. 

Art.2. Se aprobă încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova 
nr.480/2022 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe  



Sed ord. 24.11.2022                                                        16                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

sociale, situată în municipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52A, bl.H8, sc.1, 
ap.15. 

Art.3. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe sociale,  către 
persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere ale locuinţei identificate 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. 
 
 

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

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

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

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

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 
construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.1 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă vânzarea  locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională 
pentru  Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, 
ap.1, către Diaconescu Delia Simona, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr. 146069/01.10.2015. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 69.719,23 lei, avându-se în vedere suma cuvenită Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în beneficiul 
administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 136/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 19,90 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.1, din terenul în suprafaţă de 1517 mp., din acte şi 
1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr.210185 a localităţii Craiova. 

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

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

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

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

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

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

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

- 1 abţinere (Cîrceag Eduard) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea  Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia, a bunurilor recepționate în cadrul proiectului 
“Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu pavilion A, extindere cu lift exterior și 
amplasare rampă gunoi (colectare selectivă)” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, 
a bunurilor recepționate în cadrul proiectului “Reabilitare Corp C1 – Ambulatoriu 
pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă gunoi (colectare 
selectivă)” Lot I , Lot V, și Lot VI, identificate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

                Art.2. Predarea primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se va efectua prin protocol de 
predare primire.         

                Art.3.Se împuterniceşte   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.311/2010 referitoare la darea în administrarea 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, a resurselor materiale, umane şi 
financiare. 

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel, Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, 
Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Cîrceag Eduard) 

-  1 abţinere (Vasile Marian) 
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17. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Eco Dolj, a unui imobil-teren situat în municipiul Craiova, 
str.Hanul Roşu, nr.53 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aproba dezmembrarea imobilului-teren, în suprafață de 166760 mp.,  având 
numărul cadastral 214844, înscris în Cartea Funciară nr. 214844, situat în 
municipiul Craiova str. Hanul Roșu, nr. 53, în două loturi, dupa cum urmeaza: 

 a) lotul 1, în suprafață de 141757 mp.; 
            b) lotul 2, în suprafață de 25000 mp. 
Art.2. Se aprobă darea în administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de 

Gestionare a Deseurilor ECODOLJ a lotului 2, in suprafata de 25000 mp., 
identificat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, pana la data 
de 31.12.2035, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul partilor, în vederea 
relizării  obiectivului de investiții „Înființarea unui centru integrat de colectare 
separată prin aport voluntar destinate aglomerării urbane în Municipiul Craiova, 
județul Dolj”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 3- Managementul deșeurilor, Investiția I 1 C, Dezvoltarea, 
Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau nivel de orașe/comune. 

Art.3. Predarea primirea imobilului-teren prevăzut la art. 2 se va face pe baza de protocol 
de predare-primire, intocmit intre parti, in termen de 60 de zile de la data semnarii 
contractului de finantare. 

                Art.4.Se împuterniceşte   Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Municipiul 
Craiova în faţa notarului public, în vederea întocmirii actului notarial de 
dezmembrare a imobilului- teren identificat la art.1 din prezenta hotarare şi 
îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de 
cadastru și publicitate imobiliară Dolj și să semneze protocolul  de predarea- 
preluarea imobilului-teren prevăzut la art.2.  

              Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu si Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

18. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
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Votez pentru. 
Art.1. Se aprobă 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 actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Craiova, prin modificarea elementelor de identificare ale bunurilor 
identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

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

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din  domeniul public al comunei 
Podari,  în domeniul public al  municipiului Craiova,  a imobilului  teren  situat 
în sat Branişte, str. Aeroclubului, în scopul reabilitarii şi reamenajării 
canalului colector şi a zonelor adiacente 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

         Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.  Se solicită Comunei Podari,  aprobarea trecerii imobilului  teren,  în suprafaţă de 
3156 mp, cu nr.cadastral 38562, înscris în Cartea Funciară 38562 Podari, situat 
în Braniste, sat al Comunei Podari, str. Aeroclubului, din  domeniul public al 
Comunei Podari,  în domeniul public al  Municipiului Craiova, în scopul 
reabilitarii şi reamenajării Canalului Colector şi a zonelor adiacente, identificat 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.  Se declară interesul public local asupra imobilului teren identificat la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

     Art.3.  Predarea-primirea imobilului teren prevăzut la art.1, se face pe prin protocol 
încheiat între Comuna Podari şi Municipiul Craiova. 

    Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare primire prevăzut la art.3. 

    Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 
modificarea corespunzătoare a Hotărârii de Guvern nr.141/2008 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie   Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Primarul Comunei 
Podari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 1 abţinere (Drăgoescu Cezar) 
 
 

20. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia, asupra imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Mihai Viteazul, nr.20 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal 
,,Filantropia” Craiova, asupra imobilului  compus din teren în suprafaţă de 402 
mp. şi construcţie, cu regim de înălţime P+3E, situat în municipiul Craiova, str. 
Mihai Viteazul, nr. 20,  identificat în anexele 1-5 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

                  Art.2. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
a bunului identificat la art.1.         

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 referitoare la darea în 
administrarea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, a resurselor 
materiale, umane şi financiare şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.3/2016 referitoare la darea în administrarea Spitalului 
Clinic Municipal „Filantropia” Craiova a imobilului situat în municipiul Craiova, 
str.Mihai Viteazul, nr.20. 

               Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Spitalul Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de 
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 
Dl. Preşedinte: 
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Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă 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 spaţiului 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. 

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

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

-  1 abţinere (Sas Teodor Nicuşor) 
 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere încheiate între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și agenții 
economici ce își desfășoară activitatea în piețele/târgul municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din Municipiul Craiova, 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri situate în târgul Municipiului Craiova, prevăzute în anexa 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
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Art.3. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze 
actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 şi 
art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.393/2022 referitoare la însuşirea rapoartelor de 
evaluare ce stabilesc valorile individuale aferente despăgubirilor pentru 
imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul tronsonului 3 al 
drumului de legătură, categoria a II-a, Calea Severinului-str. Brestei,  de la 
intersecția Calea Severinului – Bulevardul Tineretului, până la intersecția 
str.Brestei – str. Râului 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare ce stabilesc valorile individuale 
aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe 
amplasamentul tronsonului 3 al drumului de legătură, categoria a II-a, Calea 
Severinului-str. Brestei,  de la intersecția Calea Severinului – Bulevardul 
Tineretului până la intersecția str.Brestei – str. Râului, conform anexelor nr.1-9  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea anexelor nr.1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 şi 15 ale Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.393/2022, având forma prevăzută la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, asupra 
terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.1 
Decembrie 1918, nr.27D 
Dl. Preşedinte: 

           Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
           Dl. Viceprimar Diaconu: 
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 Votez pentru. 
Art.1. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației 

titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros,  constituit în favoarea 
S.C.Simplon S.R.L., asupra terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.1 Decembrie 1918, nr.27D, în suprafață de 56 
mp., anual în cuantum de 7.648 lei/an, echivalent a 1.559 euro/an, respectiv lunar 
în cuantum de 637 lei/lună, echivalent a 130 euro/lună, precum şi contravaloarea 
folosinţei terenului pe ultimii trei ani, în cuantum de 18.244 lei-echivalent a 3.719 
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. 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. 
 
 

25. Proiect de hotărîre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.10662/20.02.2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
dr.Preda Mihaela Olivia 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10662/20.02.2010 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Preda Mihaela Olivia, 
medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Preda Mihaela Olivia, având 
ca obiect exploatarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 
26,14 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Podari, 
str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter, pentru o perioadă de 7 ani şi 6 luni, 
respectiv de la data 01.01.2023, până la data 30.06.2030. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.10662/20.02.2010. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Dr. Preda Mihaela Olivia 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.3514/04.10.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” şi 
Școala Postliceală F.E.G. Craiova 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Aici aş dori să spun câteva lucruri, dl. preşedinte. În calitate de membru în consiliul 

de administraţie al acestei şcoli, am votat pentru prelungirea acestui contract, întrucât el 
nu afectează calitatea procesului de învăţământ, iar cel care închiriază acel spaţiu, îl 
întreţine în condiţii bune şi a plătit la timp chiria. Deci, voi vota pentru acest punct. 
Mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3514/04.10.2018 
încheiat între Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” şi Școala Postliceală 
F.E.G. Craiova, având ca obiect închirierea a patru săli de clasă, respectiv nr.203, 
204, 205 şi 206, în suprafaţă de 216 mp, situate în corpul A din incinta Şcolii 
Gimnaziale „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, str. Caracal, nr.81, pe 
o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 04.10.2024, pentru desfăşurarea 
activităţii de învăţământ. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” să încheie 
şi să semneze actul adiţional de prelungire a contractului de închiriere a spațiului 
identificat la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Romanescu” şi Școala Postliceală F.E.G. Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

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

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4933/31.10.2018 încheiat între Liceul „Traian Vuia” şi Școala Postliceală 
Sanitară „San – Eco - Med” Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4933/31.10.2018 
încheiat între Liceul „Traian Vuia” şi Școala Postliceală Sanitară „San – Eco - 
Med” Craiova, având ca obiect închirierea spaţiului, în suprafaţă de 511,40 mp, 
situat la etajul III, Corp B din incinta Liceului „Traian Vuia” din municipiul 
Craiova, str. Rovinari, nr.1 A, pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 
31.10.2024. 
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Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Liceului „Traian Vuia” să încheie şi să semneze actul 
adiţional de prelungire a contractului de închiriere a spațiului identificat la art.1 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Liceul „Traian Vuia” şi Școala 
Postliceală Sanitară „San – Eco - Med” Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

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

28. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părţilor, a contractului de 
finanţare aferent proiectului „Modernizare depou şi Modernizarea staţiilor de 
redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare 
depou tramvaie” 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Încetarea acestui contract dintre Ministerul Dezvoltării prin ADR SV Oltenia şi 

Primăria Craiova, după părerea mea este un mare insucces al primăriei. S-a pierdut ocazia 
modernizării depoului de tramvaie şi a staţiilor de alimentare şi au mai trecut încă trei ani. 
S-au pierdut practic, încă trei ani. Consecinţele le vom vedea în transportul public în 
Craiova, cu tramvaiul. Asta este situaţia. Eu mă voi abţine pentru a nu fi parte la acest 
insucces care, nu ştiu cât este din vina primăriei, că nu am toate datele şi nu ştiu ce 
documente s-au transmis, dacă s-au transmis la timp, şi dacă s-au făcut la timp licitaţiile 
şi toţi paşii proiectului. 

Dl. Preşedinte: 
Explicaţiile sunt în referatul care stă în spatele proiectului de hotărâre.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Din păcate, pentru noi, pentru craioveni, încă o dată vedem capacitatea limitată a 

administraţiei PSD de a atrage fonduri europene. Acesta este un eşec teribil pentru că, aşa 
cum am dedus şi am constatat şi în şedinţa de comisie, practic, a fost o greşeală cap-coadă 
a executivului din 2019, încoace. Mai întâi, s-a scos un proiect subevaluat cu 5 milioane 
de euro, de aceea nu a venit nimeni la licitaţie. Ulterior, s-a modificat proiectul, 
proiectantul. Acestea sunt detalii. Rezultatul este că s-au pierdut iarăşi nişte milioane de 
euro pe fonduri europene, fapt pentru care noi vom vota împotriva acestui proiect de pe 
ordinea de zi. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Florescu are o scuză pentru că a venit mai târziu în consiliu şi nu cunoaşte toate 

datele. Vreau să vă spun că staţiile sunt la ora actuală în execuţie, deci nu s-au pierdut 
banii pentru ele sau va fi afectată circulaţia tramvaielor. Apropos, în data de 1 decembrie, 
probabil vom avea primul tramvai care va sosi la Craiova.  

În ceea ce priveşte banii pentru depou, noi am mai explicat în şedinţele trecute, dar, 
aşa cum se întâmplă de foarte multe ori, vorbim cu gardurile. Cei care se setează ca să 
intre pe o anumită conversaţie cu noi pe aici, probabil că se fac că nu înţeleg, pentru că 
refuz să cred că au chiar atât de mari lacune în ceea ce priveşte administraţia. Deci nu se 
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pierde niciun ban, domnilor, nici măcar nu se întârzie. Pur şi simplu, pentru a ne scuti de 
neplăcerea de a nu se termina la timp, pe ciclul financiar trecut, acest depou de tramvaie, 
l-am mutat pe noul POR. Şi atunci, nu se întâmplă nimic altceva, decât acum ne mutăm 
pe noul POR şi vom scoate din nou la licitaţie. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că 
este identificată şi axa. Avem o prealocare de 25 milioane de euro pe prioritatea 4. Nouă 
ne trebuie 14 milioane de euro pentru acest depou de tramvaie. Deci banii există. Nu este 
niciun fel de problemă. Ce s-a întâmplat cu depoul respectiv, este cam ceea ce s-a 
întâmplat în toată ţara, pentru că situaţia asta este şi la Suceava şi în alte părţi. Au crescut 
extraordinar de mult preţurile. Şi atunci, de fiecare dată a trebuit să actualizăm. De asta 
am intrat cu indicatorii, schimbarea indicatorilor. Nu că s-a subevaluat la început, atât 
erau preţurile la vremea respectivă, după care au crescut. Noi a trebuit să venim şi să 
modificăm indicatorii aşa cum facem şi la alte proiecte, nu doar la acesta. Au fost cinci 
licitaţii desfăşurate, poate chiar şase. Cinci. Şi am avut şi oferte, prima oară depuse, dar 
asta a fost situaţia. La următoarele licitaţii nu s-a mai prezentat nimeni. Să sperăm că, de 
data aceasta avem mai mult noroc. Şi vă spun şi de ce cred că nu s-au prezentat la ultimele 
licitaţii. Pentru că şi-au dat seama că nu se poate termina în timp util. Noi am fost 
informaţi de la Ministerul Dezvoltării că suntem cu foarte multe localităţi în situaţia asta. 
Aşa cum v-am spus, exemplul pe care îl ştiu foarte bine este Suceava, pentru că noi am 
fost discutaţi la pachet la vremea respectivă, în care ni s-a spus foarte clar: ieşiţi de pe 
fonduri europene de pe ciclul ăsta financiar, pentru că nu aveţi cum să terminaţi. 
Bineînţeles că un constructor care ştie că după un an de zile, dacă nu a finalizat lucrarea 
şi nu are cum s-o finalizeze într-un an de zile pentru că ar dura mai mult, în mod evident 
şi ştie că după un an trebuie să pună el banii de la el, nu vine la astfel de licitaţie. Dar, 
încă o dată, ca să concluzionez, cum am mai concluzionat şi la şedinţele trecute, atunci 
când s-a mai votat acest punct. Nu se pierd banii, domnilor. În continuare, vom face acest 
depou. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Îmi permiteţi două cuvinte după ce terminaţi dvs.? 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Păi m-aţi întrerupt, da. Haideţi. Având în vedere că sunteţi mai nou şi nu ştiţi cum 

se discută în consiliul local, vă lăsăm să vorbiţi. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Sunt nou, dar vechi. D-na primar, timpul trecut nu ni-l mai dă nimeni înapoi, iar 

faptul că acest proiect a început târziu, pe programul financiar, pe bugetul 2014-2020, noi 
am depus proiectul în 2019. Aproape că ştiam de la început că nu prea mai este timpul 
necesar, dar asta este altă discuţie şi ne aparţine nouă, Primăriei Craiova, faptul că l-am 
depus târziu, nu schimbărilor de preţ, ş.a.m.d. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu, dl. Florescu, vreau să vă spun un lucru. Nu poţi să începi un proiect fără să ai 

contractul de finanţare semnat. Şi chiar dacă ciclul financiar începe astăzi, să zicem, 
contractul de finanţare poate să fie semnat şi peste şase ani, cum avem situaţia de la 
Compania de Apă, pe care cred că o cunoaşteţi foarte bine, cu proiect început în anul 
2013, pentru care am semnat finanţarea abia în 2020. Deci nu se pot imputa toate 
chestiunile astea primăriei.  
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Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului de finantare   
nr.4913/13.12.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi  

            Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operational Regional 2014-2020, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Craiova, în calitate de Beneficiar, în vederea finantării, prin 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de 
Investitii 4.1e,  obiectivul „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de 
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, 
inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri 
relevante pentru atenuarea lor”, a proiectului „Modernizare depou și 
modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor - 
Faza 2 Modernizare depou tramvai”. 

Art.2.  Se aprobă restituirea, către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, a sumei de 68.531,16 lei, reprezentând finanţarea nerambursabilă 
acordată până în prezent, în baza contractului de finantare nr. 4913/13.12.2019. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să îndeplinească formalităţile 
necesare privind incetarea contractului de finanţare nr. 4913/13.12.2019. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

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

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

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului de 
Industrie Alimentară Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului 
„Comunitate Educaţională pentru Viitor-Unităţi în Diversitate” 
Dl. Preşedinte: 
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Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 
sumei de 6.647,12 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului de Industrie 
Alimentară Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Comunitate 
Educaţională pentru Viitor-Uniţi în Diversitate”, în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, 
Prioritatea de investiții 10.i, apelul de proiecte POCU/987/6/26, Cod SMIS 
153366. 

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

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

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae Titulescu” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Acesta este un punct de pe ordinea de zi extrem de ciudat, în ceea ce mă priveşte, 

pentru că nu înţeleg de ce trebuie să cheltuim iar 400 mii euro din banii cetăţenilor pentru 
a reabilita nişte defecţiuni ale acestui pasaj şi probleme care erau din urmă cu doi, trei, 
patru, cinci ani. De abia anul trecut, adică în 2021, s-a făcut recepţia finală şi, practic, aţi 
eliberat scrisoarea de bună execuţie. În mod normal, toate aceste reabilitări şi reparaţii 
trebuiau făcute pe banii constructorului care a şi dat şi a emis scrisoarea de garanţie, de 
bună execuţie. Am văzut acolo, în materialul pe care ni l-aţi pus la dispoziţie că sunt două 
variante. În prima variantă ni se spune foarte clar că sunt destul de multe chestiuni ce 
trebuiesc remediate, însă s-a optat pentru a doua variantă pentru că este mult mai ieftină. 
Probabil că dacă ar fi să-l reabilităm complet, şi aşa cum ar trebui, ne-ar costa peste 1 
milion de euro. Deci, încă o dată, v-am spus. Nu înţeleg de ce facem pe banii cetăţenilor 
această reparaţie de 400 mii de euro, când abia acum câteva luni am dat recepţia finală şi 
puteam să facem pe banii constructorului? Mulţumesc! Dar asta voiam să finalizez. 
Oricum, dată fiind situaţia de astăzi şi pentru că siguranţa cetăţenilor este pe primul loc 
întotdeauna, noi ne vom abţine la acest punct de pe ordinea de zi.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Haideţi să vă şi răspundem că nu este bine să lansăm în spaţiul public tot felul de 

prostii şi să nu avem replică la ele.  
D-na Director Nuţă: 
Bună ziua! Dl. Drăgoescu, eu v-am mai explicat. Recepţia finală s-a făcut în 2019. 

Nu era obligaţia constructorului să întreţină curent acest pasaj. După care v-am spus că 
acolo sunt două variante. Dacă după expertize ne-am fi aflat în varianta în care trebuie să 
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consolidăm , da, ce aţi citim dvs. în varianta 1. Dar noi suntem în varianta 2, unde facem 
întreţinere curentă. V-am spus şi în şedinţa de comisie.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Păi şi cine a ales varianta 2, că acolo, la varianta 1 sunt nişte probleme grave 

prezentate. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Expertul.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Expertul a ales ce e mai ieftin pentru primărie, dar nu înseamnă că e mai bun.  
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deci expertul, când îşi dă semnătura, ştie că, dacă se întâmplă, Doamne fereşte!, o 

nenorocire, el răspunde. Şi sunt două variante pe care le ia în calcul. Dacă este nevoie de 
reabilitare sau dacă este nevoie doar de întreţinere. Sigur că este nevoie de întreţinere, 
pentru că în 2012, noi practic, am construit acest pasaj, atunci s-a tăiat panglica. Deci, 
totuşi, haideţi să facem un calcul. Sunt 10 ani de atunci. Nu este normal să avem o 
întreţinere acum?  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ba da, dar d-na Nuţă a spus în şedinţa de comisie  că recepţia finală s-a făcut anul 

trecut şi cam aşa ar fi fost normal. Pentru că la o lucrare de asemenea anvergură, durează 
10 ani de zile scrisoarea de garanţie de bună execuţie. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Haideţi să vă mai explic o dată. Prima recepţie s-a făcut în anul 2012. Eram, cred 

că, la o lună după prima mea investire , făcut de Antonie Solomon acest pasaj. Deci, în 
2012 s-a finalizat, acum 10 ani. După care, recepţia finală s-a făcut acum trei ani, patru 
chiar, în 2019. Deci, în această perioadă de 10 ani, practic, sigur că este nevoie să se 
intervină la întreţinerea tuturor elementelor de acolo, ca să fie siguranţa cetăţeanului în 
trafic.  

Dl.Consilier Local Spânu: 
Vreau să-l întreb pe colegul nostru, Cezar Drăgoescu: spune că are în vedere 

siguranţa cetăţeanului, dar la vot spune că se abţine. Ştie care este valoarea votului 
abţinere, că se socoteşte la împotriva proiectului, deci este o contradicţie între grija pentru 
siguranţa cetăţeanului şi votul pe care îl exprimă. 

Dl. Preşedinte: 
Asta este ultima lui problemă. Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj suprateran km 0 – Pasaj Nicolae 
Titulescu”, varianta 2, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           1.914.449,85 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              1.790.878,60 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            1 lună  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

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

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

 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare 
Skate Park” 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
În scurtul timp în care a fost public proiectul, am apucat să mă consult cu câţiva 

dintre cei direct interesaţi, adică tinerii care acum îşi petrec timpul în faţa Teatrului. Este 
foarte bine că s-a preferat varianta de construcţie care nu este din prefabricate. Ăsta este 
lucrul pe care îl apreciază toată lumea. Sunt câteva menţiuni de făcut în actualul studiu 
de fezabilitate. Sunt menţionate anumite elemente care, pentru contextul românesc, nu ar 
fi neapărat foarte potrivite şi doar ar creşte, eventual, costul de execuţie. Sunt elemente 
precum full pipe care nu este altceva decât un tunel întreg prin care, teoretic, oamenii s-
ar da cu skate-ul la 360 de grade, ceea ce poţi număra oamenii ăia care sunt capabili să 
facă chestia asta, pe degetele unei singure mâini, în Europa. De asemenea, am primit 
anumite menţiuni, vizavi de dimensiunile suprafeţei de elemente, versus cea de bowl, 
adică cuva îngropată. Majoritatea ar fi preferat ca suprafaţa alcătuită din elemente să fie 
mai mare, deoarece cuvele sau bowl nu sunt foarte comune în România, ci sunt mai 
degrabă pe stil american. Nu ştim în ce măsură se vor mai putea face mici ajustări până 
la execuţie. Noi, ca USR, am cerut amenajarea unui skate park . În contextul de faţă, cred 
eu că dacă apărea proiectul în dezbatere publică, puteam ajunge la un rezultat mai bun şi, 
eventual, până la momentul execuţiei, sper că vom putea lua legătura cu cei interesaţi ca 
să mai facem mici ajustări, astfel încât să fie toată lumea mulţumită. Din acest motiv, nu 
ne vom împotrivi şi sperăm să putem discuta pe viitor, astfel încât proiectul ăsta să fie 
apreciat de toată lumea. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Nu se mai pot face niciun fel de ajustări, pentru că proiectul este deja finalizat, 

urmează să intre în procedură de licitaţie acum, pentru a putea fi executată construcţia. 
Noi ne bucurăm că cei din partidul dvs. sunt şi constructori şi ştiu cum trebuie făcut, dar 
noi am preferat să mergem pe varianta unei firme care a mai construit aşa ceva în România 
şi ştie despre ce este vorba.  

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

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Amenajare Skate Park”, varianta 1, astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           19.000.446,63 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              14.858.091,95 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                          15 luni, din care 3 luni 

proiectare şi 12 luni execuţie, 
              prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

-  6 abţineri (Corâţu Cosmin, Florescu Marinel, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Sas Teodor Nicuşor 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al 
municipiului Craiova să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ implementarea proiectului 
"Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar 
destinat aglomerării urbane în Municipiul Craiova, județul Dolj"; 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Este foarte în regulă că se va face un centru din acesta pentru colectare selectivă, şi 

chiar noi am fost şi am susţinut astfel de centre şi am trimis o solicitare către primărie 
pentru a se face acest centru. Doar că vorbeam şi la începutul şedinţei şi vorbise d-na 
primar despre colectarea deşeurilor din Craiova  şi suntem restanţi la anumite capitole în 
ceea ce priveşte colectarea deşeurilor. Cea mai mare restanţă cred că o avem la acele 
containere îngropate, care, nu ştiu câţi ani au trecut, cred că s-au făcut cinci ani de când 
au început lucrările şi nu cred că le terminăm nici anul acesta . Şi al doilea aspec,t tot de 
colectarea selectivă, ţine de faptul că nu s-a mai făcut nicio campanie  de conştientizare 
în Craiova şi oamenii, probabil că de asta aruncă şi gunoiul pe unde le vine, pentru că noi 
nu facem nimic pentru a preveni acest lucru. Şi de asta plătim şi acele sume către 
societatea care colectează deşeurile. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Craiova este menţionată în PNRR  cu acest centru de aport voluntar. Nu este 

primăria cea care va face proiectul, ci este ADI EcoDolj. Noi nu facem altceva decât să 
punem la dispoziţie terenul pe care se va face acest centru. În ceea ce priveşte colectarea 
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selectivă, să ştiţi că judeţul Dolj este pe primul loc în România, la ora actuală. O să luăm 
şi premiu, în perioada următoare, tocmai pentru că am reuşit ceea ce niciun alt judeţ nu a 
reuşit până acum. Iar, în ceea ce priveşte containerele îngropate care au fost, într-adevăr, 
întârziate foarte mult, nu din cauza constructorului, nu din cauza celui care a făcut 
proiectul, ci din cauza faptului că, pe domeniul public, din păcate, nu toţi furnizorii de 
utilităţi ştiu pe unde le trec toate ţevile şi toate cablurile  şi ne trezeam în situaţia în care 
puneam la dispoziţie o locaţie, veneau toţi furnizorii de utilităţi, spuneau că este în regulă 
locaţia respectivă, după care, când se apuca constuctorul să sape acolo şi dădea peste tot 
felul de ţevi, trebuia să întrerupă. Mai departe, trebuia să mergem din nou în şedinţă de 
consiliu local, să schimbăm locaţia, din nou să luăm toate avizele, din nou la OCPI, din 
nou să se apuce constructorul. Dar vestea bună este că acum sunt în recepţie toate  
îngropatele. Iar din luna ianuarie, vor putea să devină operaţionale. În schimb, 
infrastructura pe care o avem noi şi în localitatea Craiova, vă spun că nu o are nimeni în 
România. Suntem pe primul loc. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă mandatarea  reprezentantului de drept al municipiului Craiova să aprobe 
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ 
implementarea proiectului "Înființarea unui centru integrat de colectare separată 
prin aport voluntar destinat aglomerării urbane în Municipiul Craiova, județul 
Dolj", în cadrul apelului de proiecte cu titlul  PNRR/2022/C3/S/I.1.C, 
Componenta C3-Managementul deseurilor, investiția I1. „Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management  

            integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, 
subinvestiția I1.C Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar 
destinate aglomerărilor urbane, din Planul National de Redresare si Rezilienta 
(PNRR). 

Art.2.  Se aprobă studiul de oportunitate privind necesitatea și potențialul economic al 
investiției "Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport 
voluntar destinat aglomerării urbane în Municipiul Craiova”, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă, în condițiile obținerii finanțării proiectului din partea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea din 
bugetul local, a cheltuielilor neeligibile care vor asigura implementarea 
proiectului, astfel cum vor rezulta acestea din documentațiile tehnico-economice, 
respectiv contractul de lucrări, după caz. 

Art.4. (1) Se aprobă, în condițiile obținerii finanțării proiectului din partea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțarea din bugetul local, a cheltuielilor aferente, 
inclusiv a lucrărilor de execuție, necesare pentru implementarea cu succes a 
proiectului.  



Sed ord. 24.11.2022                                                        35                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

               (2) Numărul total de locuitori deserviți de acest proiect este de 296.359 locuitori 
aparținând Municipiului Craiova, de la data de 1 ianuarie 2021, conform INSSE. 

Art.5. Se aprobă ca, în cazul obținerii finanțării, Municipiul Craiova să prevadă în buget, 
să asigure și să suporte cheltuielile de mentenanță a investiției, pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți aferente proiectului. 

Art.6. Se aprobă caracteristicile tehnice (lungimi, arii, volume, capacități) aferente 
proiectului, astfel cum sunt descrise în anexa prevăzută la art.2 din prezenta 
hotărâre. 

Art.7.  (1) Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, 
să întreprindă, în numele și pe seama Municipiului Craiova, toate diligențele 
necesare, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare, respectiv luarea 
tuturor măsurilor necesare în vederea implementării proiectului, în calitate de 
solicitant eligibil, conform Ghidului de finanțare.  

            (2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat, Municipiul Craiova, în calitate 
de mandant va asigura, respectiv va plăti/transfera, către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ, sumele necesare finalizării cu succes a proiectului. 

Art.8.   Se aprobă desemnarea doamnei Plăcintescu Adela Ana Maria, ca reprezentant al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, în relația cu Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Art.9.  Se aprobă mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ”ECODOLJ”, domnul Vasile Dorin Cosmin, să semneze 
Cererea de finanțare și documentele anexă necesare pentru depunerea proiectului. 

Art.10.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, dna. Plăcintescu Adela 
Ana Maria şi dl. Vasile Dorin Cosmin vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a 
riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Municipal 
Filantropia 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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 

      Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă proiectul:„ Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în 
cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova”, în vederea finanţării 
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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 
35.298.277,86 lei, inclusiv TVA, din care 29.662.418,37 lei este valoarea fără 
TVA, la care se adauga TVA de 5.635.859,49 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 Municipal 
Filantropia 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: 0,148%  
Rata infecțiilor Clostridium difficile: 0,192% 
Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0 
Numărului de probe analizate  de microbiologie: 2,49% 
Gradul de ocupare al unității sanitare: 35,52%%, 

      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 Municipal Filantropia 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 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia 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 Municipal 
Filantropia Craiova. 

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

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

- 2 abţineri (Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin) 
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34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Măsuri de reducere a 
riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase 
si Pneumoftiziologie “Victor Babes” 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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu: 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă proiectul:„ Măsuri de reducere a riscului de infecţii nosocomiale în 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” 
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 
30.346.316,34 lei, cu TVA, din care 25.501.106,17 lei, fara TVA, la care se 
adauga TVA, de 4.845.210,17 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 Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” 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: 0,389% 

    Rata infecțiilor Clostridium difficile: 22,65%  
    Rata infecțiilor microorganisme MDR: 25,16% 
    Numărului de probe analizate de microbiologie: 2651 
    Gradul de ocupare al unității sanitare: 44,2%, 

      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 Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie “Victor Babes” 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 Spitalului Clinic de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova”, prevăzut în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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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 Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova. 

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

voturi. 
 
 

35. Întrebări și interpelări 
Dl. Preşedinte: 
Nu avem nimic.  

 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 24.11.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 
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