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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 22.12.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi (dl. Corâţu Cosmin (concediu 
medical), dl. Marinescu Radu şi dl. Vasile Marian). Şedinţa este legal constituită şi îşi 
poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor:  ordinară  din data de 
24.11.2022 şi extraordinară din data de 07.12.2022. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. Vă mulţumesc! 
         Îl invit pe dl. Consilier  Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna  decembrie  2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 10292/15.12.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-
136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă ordinară, în data de 22.12.2022, ora 
10,00,  în  Sala de conferinţe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr. 
8, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 
2023 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului  de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 
luni ale anului 2022  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 

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

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

12. 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 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a statutului de 
instituţie publică de importanţă naţională, Operei Române Craiova 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a statutului de 
instituţie publică de importanţă naţională, Filarmonicii „Oltenia” 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru 
consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 
2023 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale municipiului Craiova, pentru anul 2023. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru perioada 2022-2026 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri imobile, 
proprietatea municipiului Craiova 

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

24. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii, din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public 
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al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului Spital Clinic CF Craiova și a terenului aferent acestuia 

25. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului-teren care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în Bdul.Oltenia, nr.45, bl.64A 

26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Opera Română Craiova, a 
imobilului „Teatrul de Vară”, care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în bld.Nicolae Romanescu, nr.1 

27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8 

28. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului situat în str.Unirii, nr.7 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele din Municipiul Craiova 

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

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Carpenului, nr.79 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2023 

33. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
spaţiile şi terenurile situate în pieţele şi târgul Municipiului Craiova 

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.15/03.01.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” şi S.C. 
Dobman Impex S.R.L. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.10661/20.02.2010 , încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. 
Mecu Carmen Valentina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mecu 
Carmen Valentina 

36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.304/02.03.2009 încheiat între Municipiul Craiova şi Ford România S.A. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2023 

38. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova, pentru anul 2023 

39. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj, modificarea 
tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice pentru Termo Urban 
Craiova S.R.L. 
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40. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la funcționarea 
cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.364/2013 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între 
Municipiul Craiova şi Eurotex SH S.R.L., în vederea amplasării, pe domeniul 
public al municipiului Craiova, a containerelor de colectare deşeuri textile – 
îmbrăcăminte şi încălţăminte şi operarea acestora 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Alunului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Căpşunilor”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Cocorului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Corabia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Postăvarul”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Stejarului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Braşov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Arad”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
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Muntenia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Alba Iulia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Zalău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Constanţa”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Pescăruşului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Aleea 1 Maria Rosetti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Aleea Dunării”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Tisa”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Alexandru cel Bun ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
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obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Dimitrie Bolintineanu”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Ecaterina Teodoroiu”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

65.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare stradaMacului”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Nectarului”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare stradaPaulina Vărvoreanu”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Călmăţui”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăstăriş”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Salciei”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
zonificarea privind schimbarea funcţiunii din zonă industrială, în zona mixtă – 
comerţ, locuinţe colective şi birouri şi a reglementării indicatorilor urbanistici, a 
regimului maxim de înălţime şi a circulaţiilor – intersecţia bd.Dacia – str.Brazda 
lui Novac, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.155 
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73. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al dnei. 
Voican Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

74. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

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

76. Întrebări şi interpelări 
 
 
Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantării proiectului Digitalizarea 
activităţii Companiei de Apă Oltenia S.A., prin achiziţia de echipament şi software 
specifice, proiect al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
 

     Punctul 1 a fost retras de pe ordinea de zi, urmând să-l dezbatem astăzi, iar votul să îl 
dăm marţi, pe data de 27.12.2022. Se retrage ca punct de pe ordinea de zi, însă facem 
dezbaterile pentru că legea intră în vigoare abia mâine seară. De asemenea a fost introdus 
un punct peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările 
prezentate, punctul 1 retras şi un punct peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 22.12.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

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

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

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului  de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 
luni ale anului 2022  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al 
municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 

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

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

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 

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

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

11. 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 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a statutului de 
instituţie publică de importanţă naţională, Operei Române Craiova 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a statutului de 
instituţie publică de importanţă naţională, Filarmonicii „Oltenia” 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru 
consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 
2023 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul 
familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes 
local ale municipiului Craiova, pentru anul 2023. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru perioada 2022-2026 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri imobile, 
proprietatea municipiului Craiova 
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22. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor bunuri 
dobândite de municipiul Craiova 

23. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii, din domeniul public al statului 
şi administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public 
al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului Spital Clinic CF Craiova și a terenului aferent acestuia 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului-teren care aparţine domeniului 
privat al municipiului Craiova, situat în Bdul.Oltenia, nr.45, bl.64A 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Opera Română Craiova, a 
imobilului „Teatrul de Vară”, care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova, situat în bld.Nicolae Romanescu, nr.1 

26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8 

27. Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului situat în str.Unirii, nr.7 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele din Municipiul Craiova 

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

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Carpenului, nr.79 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice 
sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru 
anul 2023 

32. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
spaţiile şi terenurile situate în pieţele şi târgul Municipiului Craiova 

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.15/03.01.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” şi S.C. 
Dobman Impex S.R.L. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.10661/20.02.2010 , încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. 
Mecu Carmen Valentina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mecu 
Carmen Valentina 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.304/02.03.2009 încheiat între Municipiul Craiova şi Ford România S.A. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu 
finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2023 

37. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în municipiul 
Craiova, pentru anul 2023 

38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea 



sed ord. 22.12.2022                                                        10                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj, modificarea 
tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice pentru Termo Urban 
Craiova S.R.L. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la funcționarea 
cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.364/2013 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între 
Municipiul Craiova şi Eurotex SH S.R.L., în vederea amplasării, pe domeniul 
public al municipiului Craiova, a containerelor de colectare deşeuri textile – 
îmbrăcăminte şi încălţăminte şi operarea acestora 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Alunului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Căpşunilor”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Cocorului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Corabia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Postăvarul”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Stejarului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Braşov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
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Arad”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Muntenia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Alba Iulia”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Zalău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Constanţa”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Pescăruşului”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Aleea 1 Maria Rosetti”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Aleea Dunării”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Tisa”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny” 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și 
a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada 
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Alexandru cel Bun ”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Dimitrie Bolintineanu”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Ecaterina Teodoroiu”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

64.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare stradaMacului”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny 

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Nectarului”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare stradaPaulina Vărvoreanu”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Călmăţui”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăstăriş”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Salciei”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
zonificarea privind schimbarea funcţiunii din zonă industrială, în zona mixtă – 
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comerţ, locuinţe colective şi birouri şi a reglementării indicatorilor urbanistici, a 
regimului maxim de înălţime şi a circulaţiilor – intersecţia bd.Dacia – str.Brazda 
lui Novac, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.155 

72. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al dnei. 
Voican Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 

73. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie 
ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 

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

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantării proiectului Digitalizarea 
activităţii Companiei de Apă Oltenia S.A., prin achiziţia de echipament şi software 
specifice, proiect al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 

76. Întrebări şi interpelări 
 
 
 
        Dl. Preşedinte: 
        Punctul cu aprobarea impozitelor şi taxelor locale a fost retras, urmând ca astăzi să 
facem discuţiile cu prezentarea amendamentelor şi cu toate susţinerile colegilor din plen, 
iar pe 27 să fie votul pe aceste amendamente şi pe proiect, în întregul lui. Acum sunt 
discuţiile şi cu prezentarea lor. Şi atunci ele se vor regăsi în sistemul de vot.  
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
          Pentru că v-aţi pregătit pentru dezbaterea de astăzi şi pentru că pe data de 27, când 
este, totuşi, Crăciunul, am dori să nu stăm foarte mult în şedinţa de consiliu, ar fi bine să 
facem acum dezbaterile generale şi dezbaterile pentru amendamente, pe cele care au fost 
depuse. Nu ştiu dacă veţi depune şi alte amendamente, dar cele care au iscat, oarecum, 
probleme, au fost deja depuse şi chiar s-au discutat în comisii. 
          În ceea ce priveşte taxele şi impozitele pentru anul viitor, vor fi exact aceleaşi care 
au fost şi anul acesta, corectate, sigur, cu rata inflaţiei, de pe anul 2021, aşa cum prevede 
Codul Fiscal. Noi nu am intervenit decât la maşinile verzi, unde am văzut deja că s-au 
făcut amendamente de către grupul USR şi anume, scutirea nu mai era de 95% pentru 
maşinile hibrid, ci de 50%, şi, de asemenea, plăteau taxe de parcare exact cum plătesc toţi 
ceilalţi cetăţeni.  
         Grupul USR a făcut nişte amendamente cu care suntem de acord, noi, executivul, 
ca să le trecem, adică, practic, să ne întoarcem la situaţia pe care am avut-o  anul acesta, 
nimic în plus.  
          În ceea ce priveşte celelalte amendamente, vă las să le susţineţi şi, dacă îmi 
permiteţi, vreau să intervin la final. 
          Dl. Consilier Local Sas: 
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          De altfel, acest amendament l-am făcut şi în cadrul comisiei buget finanţe. 
Amendamentul se referă la scăderea cotei de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale 
aflate în deţinerea persoanelor fizice de la 1,3% la 0,5%, minimul prevăzut de lege la 
momentul actual. Ştim cu toţii că anul trecut acest impozit a fost crescut cu peste 300%, 
respectiv de la o cotă de impozitare de  0,4% din valoarea clădirii, la 1,3%. În situaţia 
aceasta se găsesc mii de case de la periferia oraşului care sunt autorizate ca anexă 
exploataţie agricolă, locuitorii de acolo sunt obligaţi să plătească un impozit şi de peste 
10 mii de lei pentru o casă de o sută şi ceva de mp. Un calcul foarte simplu este că la o 
valoare evaluată de 1 milion de lei la o astfel de clădire, impozitul este de 13 mii de lei 
pe an, o cotă extrem de mare. De asemenea, deşi nu am făcut acest amendament în cadrul 
şedinţei de comisii, dar auzind dezbaterile de acolo, propun, de asemenea, scăderea cotei 
de impozitare pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
tot de la 1,3% la 0,5% pentru că este important să sprijinim mediul de afaceri din 
municipiul Craiova. Vă mulţumesc! Aceste două amendamente le am, pe care le voi 
susţine şi în şedinţa de marţi. Vă mulţumesc! 
          Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
          Voiam să susţinem şi noi un pic amendamentele pe care le-am depus. Având în 
vedere contextul general şi faptul că întreaga lume şi Europa tinde către energie verde şi 
către 0 poluare, considerăm că este foarte important să susţinem şi să sprijinim achiziţia 
de maşini hibride şi electrice de către cetăţenii municipiului Craiova. De aceea, am 
considerat normal ca impozitul să fie păstrat pentru 2023 ca în 2022 pentru maşinile hibrid 
şi full electric şi anume, cu o reducere de 95% şi, totodată, tot pentru a veni în sprijinul 
acestor persoane care decid să-şi achiziţioneze astfel de maşini, considerăm că este, tot 
aşa, ca un ajutor şi ca un sprijin faptul acela de a plăti parcarea la jumătate, adică 50% 
faţă de un autovehicul pe benzină sau pe motorină. Cam acestea ar fi amendamentele pe 
care le-am depus şi pe care noi, grupul USR, le susţinem. Vă mulţumesc! 
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
          Aş vrea să spun şi care este poziţia executivului  vizavi de aceste amendamente. 
Aşa cum am declarat deja, pe cele ale USR le susţinem, practic, ne întoarcem la o situaţie 
de fapt pe care am avut-o anul acesta. 
          În ceea ce priveşte amendamentele pe care le-a depus dl. Sas, aş vrea să fac câteva 
precizări. În anul 2016, Codul Fiscal s-a modificat şi a fost introdusă această noţiune de 
clădiri nerezidenţiale  aparţinând persoanelor fizice. În Craiova sunt 5606 clădiri 
nerezidenţiale care aparţin persoanelor fizice, dintre care doar 276 reprezintă exploataţii 
agricole. În fapt, acestea nu sunt exploataţii agricole, ci sunt case de locuit. Practic, nu au 
respectat autorizaţia de construire proprietarii, au eludat bugetul statului, unii chiar de 30 
de ani în sensul că nu au plătit cota pe care ar fi trebuit să o plătească bugetului local, şi, 
bineînţeles, de aici toate celalalte derivate, iar cei care au respectat, totuşi, autorizaţia de 
construire, aşa cum a fost ea dată de primărie, sunt doar trei. Deci, doar trei până acum, 
au fost înregistraţi la APIA. În ceea ce priveşte aceste locuinţe, că nu putem să le spunem 
altceva, vreau să înţelegeţi că ei ar fi putut să-şi genereze până acum PUZ ca să poată să 
aibă destinaţia de locuinţe, pentru că ei sunt într-o zonă de extravilan şi acolo nu pot să 
fie construite case de locuit. Aţi avut pe ordinea de zi anul acesta pentru Merişorului, dacă 
îmi aduc bine aminte, un PUZ generat de cei care au vrut să fie în legalitate şi pe care l-
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am votat. A fost un P plus regim maxim de înălţime 2. Aşadar, cei care au vrut să plătească 
un impozit mai mic pentru casă, pentru a fi exact ca şi casă de locuit, şi-au generat acest 
PUZ. De ce nu şi-au generat şi ceilalţi? Pentru că în ceea ce priveşte situaţia de la terenuri, 
aceasta se schimbă radical. Adică, ei plătesc acolo 0,009%. Asta înseamnă că plătesc 9 
lei pe 1000 mp de teren. Şi atunci, sigur că se compensează, că dacă plătesc în jur de 4500 
lei pentru o clădire, dar, atenţie!, de 300 mp, se compensează cu ceea ce plătesc ca şi 
impozit pe teren. Şi putem să vă dăm foarte multe exemple, V-am pregătit şi un filmuleţ 
ca să vedeţi exact despre ce este vorba şi cum arată aceste case, până la urmă, din zona 
unde se susţine să se treacă la un alt regim de impozitare. Uitaţi aici, 4600 mp de teren cu 
această casă, 225 mp amprentă la sol, parter plus mansardă, haideţi să vedem şi cât 
plăteşte: curtea 4600 mp, impozitul este pe an de 41,4 lei şi pe imobil este 4500 lei. Ca să 
ştim exact ce votăm. Dacă faceţi un calcul şi vedeţi cât s-ar plăti pentru teren şi casă de 
locuit în centrul oraşului, aţi vedea că este acolo. Aşa arată aceste exploataţii agricole, de 
sus. O să vedeţi şi piscine, aproape toate au piscine şi plătesc 9 lei pe 1000 mp de teren. 
Astea sunt exploataţiile agricole. Strada nu este în proprietatea noastră. Am înţeles că aţi 
fost în cart. Bariera Vâlcii, probabil că aţi văzut că mai sunt doar 3 străzi nerealizate în 
cart. Bariera Vâlcii care sunt pe programul Anghel Saligny. În rest, toate străzile care 
aparţin părimăriei, au fost deja asfaltate. Ia uitaţi ce case frumoase. Mălinului este pe 
fonduri europene, cu pasajul Gârleşti, iar celalalte două sunt pe programul Saligny, se vor 
face, anul viitor se vor asfalta toate. Am o rugăminte, cât timp vorbesc eu, nu vorbiţi peste 
mine. Deci astea sunt exploataţiile agricole din zona de periferie. Vreau să fac o diferenţă. 
Nu este vorba de toată zona de periferie, cum s-a spus de câteva săptămâni de zile că toţi 
cei care locuiesc în periferie, vor fi afectaţi de creşterea impozitelor. Nu. Este vorba doar 
de cei care au declarat că au exploataţii agricole, aceştia pe care îi vedeţi aici, şi este vorba 
doar de 276 de contribuabili. Vreau să vă spun că există în această zonă un demisol , 
parter, două etaje plus mansardă, practic este bloc acolo şi plăteşte 5000 lei impozit. Nu 
mi se pare mult. Acum ştim cu toţii despre ce discutăm. Votul dvs. se va da pe 27. 
Mulţumesc! 
          Dl. Consilier Local Sas: 
          Încă o dată acest impozit se aplică pentru toate clădirile nerezidenţiale, iar aceste 
exploataţii agricole, este acest impozit pentru toate imobilele aflate în extravilanul 
municipiului Craiova, iar PUG-ul nici acum nu l-aţi finalizat. Ce vină au oamenii aceştia? 
Într-adevăr, poate or fi şi aceste case pe care le-aţi prezentat în acest filmuleţ şi apreciez 
că v-aţi pregătit bine pentru această şedinţă şi aţi făcut chiar un filmuleţ cu o dronă, 
probabil. Dar credeţi-mă că sunt şi case vechi care se află în aceeaşi situaţie şi nu uitaţi 
că PUG-ul nu l-aţi terminat de zece ani. Oamenii ăştia nu au nicio vină. Şi nu sunt 270 de 
case, poate nu le-aţi inventariat pe toate. 
          D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
          O completare, dacă vreţi. Cele care mai sunt locuinţe şi le ştiţi, şi au apărut după 
1990, sunt neautorizate. N-au mai putut fi demolate dat fiind faptul că a intervenit 
prescripţia. Sunt câteva. 
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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          Haideţi să nu facem confuzie. Se dă dreptul prin lege primăriei, chiar dacă nu sunt 
autorizate clădirile, să fie impozitate. Şi ele sunt impozitate. Că am văzut şi această 
retorică, unii plătesc, unii nu plătesc. Toată lumea plăteşte. 
          În ceea ce priveşte PUG-ul, este aproape finalizat. În luna ianuarie îl vom primi şi 
îl vom băga în dezbatere publică. Suntem cel mai avansat oraş, din punct de vedere al 
PUG-ului dintre toate oraşele din România. Dar, încă o dată, nu are nicio legătură cu 
PUG-ul. Pentru că ei puteau să-şi genereze PUZ-uri. Aşa cum sunt câţiva care au generat. 
De ce n-au generat PUZ-uri? Pentru că s-au gândit că vor pierde la teren, că da, n-o să 
mai plătească 9 lei pe 1000 mp. Vor plăti aşa cum se plăteşte într-o zonă de locuit, într-o 
zonă de intravilan. Asta este situaţia.  
 
 
 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuţiei bugetului  de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În continuare, cu tristeţe, constatăm că în municipiul Craiova nu se realizează 

investiţii. Faţă de cele 20 milioane prognozate la început de an, aveam 1,5 milioane de 
euro realizate la iunie, şi iată că, la noiembrie, deşi d-na viceprimar ne spunea atunci că 
în a doua parte a anului o să se facă toate investiţiile, ş.a.m.d., iată că la noiembrie avem 
decât 7 milioane de euro investiţii realizate. Practic, suntem undeva la 35% grad de 
realizare şi, din păcate, suntem codaşi la acest capitol la nivel naţional, dacă ne uităm la 
primele 5-6 mari oraşe ale ţării, printre care avem, evident, pretenţia, să se afle şi Craiova. 
Pe cale de consecinţă noi, grupul USR, ne vom abţine la acest punct. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Sunt licitaţii care durează mai mult decât estimăm. Nu avem cum să intervenim în 

procedura de licitaţie. Cred că vă daţi seama că nu este nimeni nebun ca să grăbească o 
procedură care a început, până la urmă, imediat după ce a fost aprobat bugetul. Deci a 
doua zi după ce s-a aprobat bugetul, noi am început procedurile de licitaţie. Faptul că sunt 
contestaţii la unele, că nu se prezintă nimeni la altele, eu ştiu că se mai cer clarificări la 
altele, este o chestiune pe care noi nu putem să o rezolvăm altfel decât legal. 

Iar în ceea ce priveşte oraşele celelalte, să ştiţi că toate sunt în aceeaşi situaţie. Chiar 
a fost discutat în Asociaţia Municipiilor din România ca să găsim o soluţie astfel încât să 
se restrângă aceste termene care ne afectează pe toţi. Iată, acum, s-a votat bugetul de stat 
la sfârşitul anului, dar asta nu înseamnă că noi vom avea mai devreme de luna februarie 
bugetul aprobat la municipiu. Gândiţi-vă că deja s-a pierdut o lună în ceea ce înseamnă 
investiţiile pentru anul viitor. Cel puţin o lună. Să vedem când va fi votat bugetul şi de 
către Consiliul Judeţean. Ce am încercat noi să facem anul acesta, a fost ca, totuşi, banii 
aceştia de investiţii să nu se piardă şi ştiţi bine că la ultima şedinţă am şi avut o discuţie  
pe această temă că banii se redirecţionează către asfaltări de drumuri care sunt pe reparaţii 
de străzi, către locuri de joacă, către investiţii care se fac în spitale, reparaţii care se fac 
în spitale, ş.a.m.d. Deci, chiar dacă nu a fost o investiţie pornită de la 0, totuşi s-au 
continuat lucrările pentru celelalte care erau începute de mai mulţi ani şi care aveau  
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nevoie de reparaţii. O să vă uitaţi la bugetul de pe anul viitor. Noi deja am început să-l 
creionăm. O să vedeţi cât de mari sunt subvenţiile pentru că Parlamentul României în 
fiecare lună mai aprobă câte o lege prin care pune în sarcina administraţiilor locale câte o 
formulă de ajutor. Şi toate acestea rod din banii de investiţii pe care îi au municipalităţile, 
din păcate. Eu sper, totuşi, să se termine cu această chestiune în care se aprobă legi pe 
bandă rulantă care au legătură cu administraţia publică locală, fără ca măcar să fie 
consultată Asociaţia Municipiilor din România. Am început să ne organizăm şi să vedem 
când sunt în Parlament ca să intervenim acolo asupra lor, dar nu este în regulă ceea ce se 
întâmplă. Dar o să vedeţi ce formulă vom avea pentru buget şi cât de multe subvenţii se 
acordă.  

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

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale 
anului 2022 (30 noiembrie 2022), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice 
şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă 
primelor 11 luni ale anului 2022  
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

sau parţial din venituri proprii, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 (30 
noiembrie 2022), conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe 

al municipiului Craiova, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

primelor 11 luni ale anului 2022, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, aferentă primelor 11 luni ale anului 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 

11 luni ale anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Sas: 

         Am şi eu o propunere la acest proiect de hotărâre şi o să iau cuvântul aici, ca să nu 
mai iau cuvântul şi la punctul 39, cel cu creşterea preţului la gigacalorie. Văd aici o sumă 
de 2 milioane 840 mii lei pentru zone verzi, pentru lucrări confecţionare forme ambientale 
creative pentru parcuri şi grădini. Propun realocarea acestei sume pentru subvenţionarea 
creşterii de preţ la gigacalorie. La punctul 39 avem o creştere de preţ la gigacalorie de la 
463 de lei plus TVA, la 603 lei plus TVA, adică o creştere de peste 30%.  Şi aici, aş dori 
să o întreb pe d-na Primar, pentru că cu siguranţă s-a pregătit şi la acest punct de pe 
ordinea de zi, dacă a făcut o estimare a impactului bugetar pentru Primăria Craiova, pentru 
subvenţionarea acestei creşteri de gigacalorie. Alte oraşe au făcut acest lucru şi aş da 
exemplu mai multe oraşe şi nu vreau să politizez, voi da exemple de oraşe conduse de 
diverse partide politice . Încep cu Clujul – 275 lei gigacaloria, de peste două ori mai puţin 
decât la noi. Râmnicu Vâlcea – 338 lei gigacaloria. Ploieşti – 187 lei plus TVA. Braşov 
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– 233 lei. La Craiova 603 lei plus TVA. Deci, cu siguranţă v-aţi pregătit şi vreau să-mi 
răspundeţi la această întrebare, impactul bugetar estimat pentru Primăria Craiovei pentru 
această creştere de 140 lei plus TVA.  
         D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
         O să vă răspundă d-na Rela la acest subiect pentru că îl are în subordine, dar, aşa, 
pentru public, Complexul Energetic Oltenia mai este condus de PNL? Ministerul Energiei 
mai este condus de PNL? N-are nicio legătură cu administraţia. Nouă ne vine în plic 
practic cât este preţul şi noi îl aprobăm sau nu îl aprobăm. Dacă nu îl aprobăm, este foarte 
simplu, nu primim căldură. 
          Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
          Am şi eu acolo un semn de întrebare legat de acele figurine, două milioane optsute 
alocaţi către RAADPFL. Totodată, iarăşi la investiţii revin pentru că asta este marea 
problemă a municipiului nostru. Sunt prevăzute până la final de an undeva la 9 milioane 
de euro, adică sub jumătate din ceea ce s-a estimat. Iar legat de ceea ce spunea şi dl. Sas, 
acum nu ştiu dacă este ok să discutăm la punctul 5 de pe ordinea de zi situaţia Termo, 
însă suma aceea pe care dânsul o propune spre alocare nu ajută cu nimic. Noi am făcut 
nişte calcule. Pentru a compensa întreaga creştere de 140 lei, ar fi nevoie pentru lunile 
acestea de iarnă, 3-4 luni, să se aloce de la bugetul local o sumă undeva la 5 milioane de 
euro, astfel încât cetăţenii să nu fie afectaţi. Şi, într-adevăr, aşa ar fi normal să se facă. 
Noi chiar doream, dar, în fine, discutăm la punctul 38 de pe ordinea de zi. Este foarte 
adevărat că nu ţine de executiv faptul că se majorează apa caldă, ş.a.m.d, şi ne vine de la 
Complexul Energetic Oltenia, însă valoarea subvenţiei ţine de executiv. Aşa cum în 
celelalte oraşe mari din ţară, care sunt la jumătate cu preţul la gigacalorie faţă de Craiova, 
şi acolo se subvenţionează. Acum, zicea d-na Primar că de la Guvern se tot plasează în 
cârca administraţiei locale tot felul de subvenţii. Nu vreau să politizez foarte mult discuţia, 
însă, din ce ştiu eu, ultima dată PSD şi PNL erau la guvernare. Deci, practic, ar trebui să 
vorbiţi cu colegii dvs. Cetăţenii nu au nicio vină.  
          D-na Viceprimar Filip: 
          Haideţi să stabilim ce înseamnă subvenţia. Subvenţia este aplicată la preţul de 
plecare al gigacaloriei. Ea se regăseşte în preţul de achitare al căldurii la toţi locuitorii 
care mai sunt în sistemul de distribuţie colectiv al lui Termo. Ori dacă aplicăm o 
subvenţie, hai s-o aplicăm celor care au nevoie de acest lucru, adică veniturile pe membru 
de familie sunt mici. Pentru asta, pe lângă subvenţia pe care o aplică Primăria, prin 
Direcţia de Asistenţă Socială, la craiovenii care au diverse sume pe membru de familie, 
au scutire 100% de la căldură, deci aici se suprapune subvenţia, unii au 90%, 80%, 60%, 
50%. La 50% se încadrează foarte multe familii din Craiova, deci tot de la noi le 
subvenţionăm căldura 50%, 40%, 30%, 20%, în funcţie de veniturile pe membru de 
familie. Deci, dacă noi creştem subvenţia, creştem subvenţia şi la categoriile sociale care 
nu au nevoie de această subvenţie, tot din bugetul Craiovei. Încă o dată vă mai amintesc 
că aceste persoane care au nevoie stringentă şi au un venit pe membru de familie mai mic, 
mai primesc şi voucherele de la Guvernul României despre care ştiţi că s-a vorbit tot 
timpul. Deci au trei situaţii. De ce să împovărezi  bugetul Craiovei cu o subvenţie mai 
mare, care ajunge la toată populaţia Craiovei şi la persoane care au venituri foarte mari şi 
nu au nevoie de această subvenţie. Dacă ne-aţi dat exemple de municipalităţi, eu aş zice 



sed ord. 22.12.2022                                                        20                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

să luăm exemplul Bucureştiului, care are primar PNL, care are o subvenţie mai mare decât 
Craiova, dar nu le dă căldură, n-au ce face cu ea, n-au nici apă caldă, nici căldură de doi 
ani. De Timişoara nu mai vorbăm, că nu au văzut căldură. Subvenţia nu este. Vă 
mulţumesc frumos, cred că am fost înţeleasă.  
          Dl. Preşedinte: 
         Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2022, după cum urmează: 
1.  total venituri – 1.135.212,06 mii lei (733.094,06 mii lei - veniturile secţiunii 

de funcţionare şi 402.118 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
2.  total cheltuieli – 1.153.867,06 mii lei (733.094,06 mii lei - cheltuielile 

secţiunii de funcţionare şi 420.773 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.2-49 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale 
şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, conform anexei nr.50 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă Programul anual de investiţii 2022, conform anexei nr.51 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.52 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 şi Serviciul Public 
Management Spitale şi Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, precum 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: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

- 10 voturi împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Cîrceag Eduard,  Teodorescu Nicu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas 
Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana) 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 
2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
1.  total venituri-227.953,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

177.943,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.010,00 mii lei); 
2. total cheltuieli-228.380,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 177.943,00 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

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

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

 Municipiului Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
1. total venituri – 32.865 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 32.804 

mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 61 mii lei); 
2. total cheltuieli – 32.865 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

32.804 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. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

         Aici eu am văzut, am spus şi în şedinţa de comisie, cum îşi bat joc managerii regiilor 
locale de banii cetăţenilor din municipiul Craiova. La Opera Română am constatat cu 
stupoare că nu mai sunt bune laptop-urile Dell sau Asos cu 1500 lei bucata, ei ţin neapărat 
să-şi cumpere Apple, Mc’Buck, nu ştiu de care, cu 3000 euro bucata. Însă ceea ce nu am 
înţeles şi nu mi-a spus nimeni, de ce le trebuie lor o imprimantă de 35 mii RON, adică 
7000 euro, pentru a tipări etichete. Probabil s-au apucat să vândă cartofi, sau nu ştiu, cărţi 
de joc, ce vând ei, de trebuie să pună 7000 etichete pentru fiecare produs. Deci, încă o 
dată, eu cred că ar trebui să vă uitaţi mai atent pe ce vor companiile din subordinea 
primăriei să investească, pentru că, aşa cum îşi face treaba un laptop de 1500 lei, la fel îşi 
face treaba şi ăsta de 3000 euro. Nu este nevoie. Sunt nişte obiecte de care nu au nevoie. 
Dar, pur şi simplu, pentru că este un sac fără fund bugetul municipalităţii, fac abuz de 
acest lucru. De aceea, noi vom vota împotrivă la acest punct.  
         D-na Viceprimar Filip: 
         Opera Română este în subordinea mea. Din punct de vedere al achiziţiilor, m-am 
documentat foarte bine. După cum ştiţi, Opera Română, pe lângă ceea ce desfăşoară, 
poate avea şi la capitolul servicii bugetaţi bani, adică să apeleze la alte firme să le facă 
afişele pentru orice concert, etichetele pentru toate necesităţile. Prin achiziţia acestor 
laptop-uri, vreau să vă spun că dacă dvs. v-aţi luat maşina cu care circulaţi şi nu v-aţi luat 
Dacie, este pentru că aveaţi altă nevoie. Acolo, pe laptopurile acesta fac grafica 
concertelor, fac mult mai multe lucruri pe care nu le putem face pe cele pe care le-aţi 
nominalizat dvs. Iar despre imprimantă vă spun că în 2012 Sala Polivalentă pentru ceea 
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ce a fost construită de către CNI, a primit o astfel de imprimantă pentru că natura 
desfăşurării activităţii în Sala Polivalentă genera listări de afişe, adică să nu mai plăteşti 
altă firmă să-ţi facă afişele, etichete şi tot ce este acolo, deci aceşti bani sunt cheltuiţi chiar 
cum trebuie ca ei să nu mai stea pe licitaţii de făcut la afişe şi etichete de fiecare dată. 
        Dl. Preşedinte: 
        Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2022, după cum urmează: 
1.  total venituri – 1.726.000,06 mii lei; 

2.  total cheltuieli – 1.759.388,06 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: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

- 10 voturi împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Cîrceag Eduard,  Teodorescu Nicu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas 
Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana) 

 
 

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

vot în ansamblu.  
           Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 

 Craiova S.R.L., pentru anul 2022, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
 voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
 S.R.L., pentru anul 2022. 
Art.3.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
 Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.58/2022. 
Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
 Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, dl.Pîrvu Nelu 
 şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  
 prezentei hotărâri. 
 



sed ord. 22.12.2022                                                        24                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 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 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
  Art.1. Se aprobă modificarea 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. 
 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurii de acordare a 
statutului de instituţie publică de importanţă naţională, Operei Române 
Craiova 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

         Vreau şi eu să vă întreb care este motivul pentru a face instituţie publică de interes 
naţional Opera Română şi Filarmonica Oltenia că în afară de a creşte salariul cu 1500 lei, 
nu am înţeles că este o altă facilitate. Am înţeles că nu este încadrată bine la salarizare şi 
Curtea de Conturi a venit să dea jos aceşti bani şi acum noi trebuie să votăm pentru a nu 
se scădea ... Nu ştiu, aşa am înţeles, dar vrem să ştim şi noi ce interes naţional este la 
Operă şi la Filarmonică. Vă mulţumesc! 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Cum este şi la Teatrul Naţional, este şi interes la Opera Română şi la Filarmonică. 
Filarmonica este una dintre puţinele instituţii din România înfiinţate prin decret regal. 
Cele două instituţii au avut foarte multe evenimente de top, internaţional chiar. Cred că 
Opera Română Craiova este şi singura instituţie premiată internaţional, cel puţin din ceea 
ce ştiu acum, ca şi discuţii, în Ministerul Culturii. Aşa cum avem o instituţie de cultură 
de top, care este Teatrul Naţional şi care este de interes naţional, aşa ne-am dori să le 
avem şi pe celelalte două. Să li se acorde acest credit. Sigur, decizia nu este la noi. Noi, 
practic, facem astăzi o propunere. Decizia va fi luată de Ministerul Culturii, de experţi 
din cadrul Ministerului Culturii. Dacă ei vor considera, aşa cum considerăm şi noi, că 
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aceste două instituţii merită recunoaşterea de nivel naţional, se va întâmpla, dacă nu, vor 
rămâne exact aşa cum sunt şi acum, ca şi instituţii de interes local.  
        Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
        Am şi eu o întrebare. Este un lucru bun să fie de importanţă naţională, însă, ca orice 
lucru, pe lângă drepturi există şi obligaţii. Eu voiam să întreb în ce măsură sau care este 
impactul bugetar. Creşte nivelul de salarizare odată ce instituţia va avea importanţă 
naţională? De unde vin banii, de la bugetul local sau naţional?  
       Dl. Preşedinte: 
       Vă pot răspunde eu. Impactul bugetar, creşterea este nesemnificativă. De curând, 
Muzeul Olteniei a obţinut statutul de muzeu naţional pentru că este muzeu naţional prin 
valoarea colecţiilor pe care le deţine, iar impactul bugetar nu este unul foarte mare. În 
legea salarizării unitare, poate se trece de la o treaptă la alta. Este vorba de câteva sute de 
lei. În momentul în care o instituţie de cultură primeşte statut de importanţă naţională, 
poate primi subvenţii şi tot felul de alte stimulente de la bugetul de stat. În acest moment, 
nicio instituţie publică locală din Craiova, nu poate obţine bani de la Ministerul Culturii 
prin bugetul naţional pentru că nu este naţională. Teatrul Naţional, care este şi subordonat 
Ministerului Culturii, primeşte, spre exemplu. Oricum trebuie să ne mândrim că o 
instituţie din Craiova, de exemplu, sau încă o instituţie din Craiova devine instituţie de 
importanţă naţională. Asta este clar. 
          D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
          La noi, în Craiova, nimic nu este de mândrie. În tot trebuie să aruncăm cu noroi că 
aşa este la Craiova. 
          Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de acordare a statutului de instituţie publică de 
 importanţă naţională,  Operei Române Craiova. 
 Art.2. Se împuterniceşte dl.Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova, să 

efectueze demersurile legale. 
 Art.3.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie   Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane, Opera Română 
Craiova şi dl.Zamfir Antoniu 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 iniţierii procedurii de acordare a 
statutului de instituţie publică de importanţă naţională, Filarmonicii „Oltenia” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de acordare a statutului de instituţie publică de 
 importanţă naţională,  Filarmonicii „Oltenia” Craiova. 
Art.2. Se împuterniceşte dna.Stănculeasa Ivona-Natalia, manager al Filarmonicii 

„Oltenia”  Craiova, să efectueze demersurile legale. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane, Filarmonica „Oltenia” 
Craiova şi dna.Stănculeasa Ivona-Natalia vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare 
pentru consilierii municipali ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
pentru anul 2023 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă acordarea indemnizației lunare pentru consilierii municipali ai 

 Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru anul 2023, în cuantum de  10% 
din indemnizația lunară a Primarului Municipiului Craiova, pentru 
 participarea la cel puţin o şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Craiova şi 
 la o şedinţă a comisiei de specialitate din care face parte. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
 Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Economico-
 Financiară 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 stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 
cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor 
publice de interes local ale municipiului Craiova, pentru anul 2023. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aici aş avea şi eu trei întrebări. Prima dintre ele ar fi în baza căror criterii s-au 

stabilit aceste majorări salariale, pentru că unele sunt mai mici, altele mai mari. În fine, 
am văzut că este o medie de 9-10%, dar, deci, m-ar interesa criteriile. 

A doua întrebare este: care va fi impactul bugetar pentru anul 2023 cu aceste 
majorări, iar a treia întrebare este: cum sunt „urmăriţi” aceşti angajaţi cu criterii de 
performanţă, ş.a.m.d, pe parcursul anului, astfel încât să vedem dacă îşi „merită” mărirea 
salariilor respective. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Creşterea pe salarizare va fi de 9% pe medie. Au crescut foarte puţin salariile 

directorilor sau ale celor care sunt la nivel superior şi au crescut mai mult salariile 
asistenţilor şi ale debutanţilor. În primul rând, dintr-un motiv foarte simplu: a crescut 
salariul minim pe economie şi erau sub salariul minim pe economie, deci, a trebuit să 
facem din start, această ajustare.  
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În al doilea rând, am considerat că este necesară o mărire în baza de jos, pentru că 
la ultimele concursuri pe care le-am făcut în Primăria Craiova nu s-a prezentat nimeni. 
Nu s-a prezentat nimeni la fonduri europene, nu s-a prezentat nimeni la urbanism, la foarte 
multe concursuri nu s-a prezentat nimeni, din cauza nivelului de salarizare. Conform 
Legii 153/2017, administraţiile locale sunt cele care pot să stabilească nivelul de 
salarizare. Noi, practic, puteam să nici nu avem coeficienţi, puteam să avem doar, pur şi 
simplu, salariul reliefat acolo. Dar este foarte adevărat că, din anul 2023 tot conform legii, 
trebuie să treacă toată lumea pe grilă. În condiţiile astea noi ne-am gândit să refacem 
această grilă. Vreau să vă spun că o aşteaptă toţi, din toată ţara, pentru că din 2023, toată 
ţara trebuie să treacă pe grilă. Conform jalonului care este la Ministerul Muncii, pentru 
adaptarea legislaţiei salarizării, în care nu se mai dă posibilitatea administraţiilor locale 
să îşi calculeze singuri salariile sau, practic, să stabilească singuri cuantumul salarizării, 
ci trebuie să treacă pe coeficient toată ţara, atunci ne-au solicitat toţi, având în vedere că 
sunt iniţiatorul Legii salarizării, ca să le transmitem şi lor această grilă, să vedem dacă o 
aprobăm şi că se va aplica în toată ţara grila respectivă, deci cea a noastră, de la Craiova. 
Vreau să vă uitaţi cu atenţie că am mai şi scăzut unii coeficienţi. Pentru că la cei care 
aveau un grad de salarizare mai mare, am umblat şi acolo la coeficienţi şi i-am scăzut. 
Deci, cumva, am încercat să fie nişte salarii, nu pot să spun, nici măcar atractive, pentru 
că nu sunt atât de mari. Totuşi, la nivel de debutant, să fii în zona salariului minim, nu 
este atractiv. Dar, una peste alta, am încercat să nici nu creştem foarte mult acest cuantum 
al salarizării, pentru că asta înseamnă să afectăm alte investiţii sau ceea ce ne propunem 
să facem pentru anul viitor. 

 În ceea ce priveşte procedurile de evaluare, să ştiţi că noi le facem la începutul 
fiecărui an, pentru anul care tocmai s-a terminat. Anul acesta am şi avut foarte multe 
persoane care au fost evaluate, nu cu calificative mari. Dimpotrivă. Cu unele ne judecăm 
în instanţă. Este foarte posibil să pierdem pentru că, de fiecare dată, justiţia ţine să dea 
dreptate celui care se adresează  justiţiei, neştiind judecătorul cum s-a comportat 
funcţionarul respectiv, cum a vorbit la ghişeu sau cum şi-a efectuat sarcinile. Din acest 
motiv, vă şi anunţ că este în lucru o lege care se va referi la modalitatea de evaluare a 
funcţionarului public, de asemenea manieră încât să nu mai poată să decidă o instanţă, 
discreţionar, ce se întâmplă cu evaluarea care este făcută de ordonatorul de credite 
principal. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Vă rog să votaţi! Cine este pentru? 

Art.1. (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, începând cu data de 01 ianuarie 2023, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           (2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova se vor stabili prin Dispoziţie a Primarului 
Municipiului Craiova. 

Art.2.  (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
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Socială Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului Craiova,  începând cu data de 
01 ianuarie 2023, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

            (2) Drepturile salariale ale conducătorilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului Craiova se stabilesc prin Dispoziţie a 
Primarului Municipiului Craiova. 

            (3) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului Craiova se stabilesc prin act 
administrativ al conducătorilor acestora. 

            (4) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru conducătorii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului Craiova se vor stabili prin Dispoziţie a 
Primarului Municipiului Craiova. 

            (5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului Craiova se stabilesc prin act 
administrativ al conducătorilor acestora. 

Art.3. (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, Creşa-Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova,  începând cu data de 01 ianuarie 2023, conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Drepturile salariale ale conducătorilor Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova se 
stabilesc prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

            (3) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, Creşa-Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova se stabilesc prin decizie a conducătorilor acestora. 

            (4) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru conducătorii Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale din Municipiul Craiova şi Sport Club Municipal Craiova se 
vor stabili prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Craiova. 

             (5) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale din Municipiul Craiova, Creşa-Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova se stabilesc prin decizie a conducătorilor acestora. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, cu modificările şi 
completarile ulterioare.     

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcţia Economico-
Financiară şi Poliţia Locală a Municipiului Craiova, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 
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Medicale din Municipiul Craiova, Creşa-Craiova şi Sport Club Municipal Craiova 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Voi vota acest punct de pe ordinea de zi pentru că nu am nimic împotriva acelor 

modificări în organigramă, însă aş vrea să semnalez o problemă, să-i spun aşa, cu privire 
la activitatea de acolo. Aş propune înfiinţarea unei linii de gardă pentru medicina de 
laborator. Şi vă spun şi de ce. Sâmbăta şi duminica, cât şi în timpul săptămânii, noaptea, 
pacienţii care se prezintă la Spitalul de Neuropsihiatrie sau care sunt internaţi acolo, nu 
pot să facă analize pentru că nu au serviciu de gardă. Şi, de multe ori, aceşti pacienţi sunt 
duşi la Spitalul Judeţean şi aşteaptă acolo, în urgenţă, pentru că este foarte aglomerat, un 
timp destul de mare pentru a face aceste analize de laborator. Deci, vă rog frumos, 
analizaţi oportunitatea de a înfiinţa linie de gardă, sau, dacă nu, măcar de a avea contract 
cu cineva care să facă aceste analize, să nu mai plimbe pacienţii. Mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.253/2022 referitoare la aprobarea organigramei şi 
statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 
„Victor Babeș” Craiova 

         Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de 

Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, conform anexelor 
nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.253/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru perioada 2022-2026 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.1. Se aprobă Planul Strategic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 

pentru perioada 2022-2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistență de Specialitate și 
Contencios Administrativ şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova 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 prelungirea duratei contractelor de închiriere care 
au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru 
Locuințe 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 5 ani, 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 şi Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi 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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20. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul privat al municipiului Craiova 
        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

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

din prezenta hotărâre; 
b) se modifică elementele de identificare ale bunurilor identificate în anexa nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile 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.                                  

              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. 
 
 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri imobile, 
proprietatea municipiului Craiova 

        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra bunurilor proprietate 
publică şi privată a municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, şi preluarea acestora în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2023. 

Art.2. Contractele de închiriere ale bunurilor prevăzute la art.1, care au fost încheiate 
anterior, rămân în vigoare până la data încetării lor, fiind modificate şi completate 
prin acte adiţionale. 

Art.3. Predarea primirea bunurilor identificate la art.1, se va face în baza unui proces-
verbal de predare – primire. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 şi nr.80/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
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Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

22. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes public local, a unor 
bunuri dobândite de municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului 

Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

23. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii, din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în 
domeniul public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a imobilului Spital Clinic CF Craiova și a terenului 
aferent acestuia 
Dl. Consilier Local Sas: 
Sunt de acord cu acest proiect de hotărâre şi este o iniţiativă foarte bună, întrucât în 

cadrul Spitalului CFR Craiova există foarte mulţi specialişti. Aici mă refer, mai ales un 
plus pentru administraţia din Craiova, vor fi secţiile de chirurgie. Celelalte spitale aflate 
în subordinea Primăriei Craiova, nu au secţii de chirurgie. Aici este o secţie de chirurgie 
cu specialişti foarte buni şi, în acest sens, o să vă rog, o să vă adresez rugămintea să faceţi 
un colectiv de lucru cu specialişti din mediul academic, din partide, dacă aveţi specialişti 
şi în cadrul partidului dvs., în cadrul PSD, şi aici l-aş menţiona pe Sorin Dinescu, pentru 
a face o strategie la nivelul municipiului Craiova astfel încât pacienţii să beneficieze de 
cât mai multe servicii din partea spitalelor aflate în subordinea primăriei. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
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Nu este prima oară când cerem ca acest spital să vină în patrimoniul administraţiei 
publice locale craiovene. Avem nevoie de acest spital, în primul rând, pentru creşterea 
gradului la Spitalul Filantropia. Am mai făcut această solicitare în anul 2014 sau 2015. 
Nu ni s-a aprobat la vremea respectivă. Între timp, am avut discuţii cu Ministrul 
transporturilor care a înţeles că nu este o situaţie pe care s-o gestioneze Ministerul 
Transporturilor, să aibă un spital în subordine. Este motivul pentru care facem această 
cerere. Situaţia de acolo, din spital, nu arată foarte bine. Mă refer la clădiri, la cum arată 
clădirile, mă refer la aparatura pe care o au. Este clar că va trebui să facem investiţii 
masive în următorii ani, dacă acest spital, până la urmă, va trece în subordinea noastră, 
dar vom face aşa cum am făcut şi la celelalte spitale care, la ora actuală, sunt cele mai 
bine dotate din România. Ambulatoriul, cel puţin, pe care tocmai l-am inaugurat pe 
fonduri europene, acum, la Spitalul Filantropia, are cea mai bună aparatură din România, 
de urltimă generaţie. Deci, este clar că ne ajută şi pe noi la creşterea gradului Spitalului 
Filantropia, dar, este clar că îi ajută şi pe medicii care sunt acolo, să poată să lucreze în 
viitor în condiţii mult mai bune decât lucrează în acest moment.  

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

Art.1. Se solicită transmiterea, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în  domeniul public al 
municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului Spital Clinic CF Craiova și a terenului aferent acestuia, 
având nr.cadastral 221927 și Cartea funciară 221927. 

      Art.2. Predarea-preluarea imobilului şi a terenului aferent acestuia, prevăzute la art.1, 
se face pe bază de protocol încheiat între Municipiul Craiova şi Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii, prin structurile de specialitate din subordine, în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului de 
transmitere. 

       Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
predare- primire prevăzut la art.2. 

  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. 
 
 

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului-teren care aparţine 
domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Bdul.Oltenia, nr.45, 
bl.64A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 

Art.1. Se aprobă vânzarea, de către municipiul Craiova, a imobilului – teren, în suprafață 
de 44 mp., care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Bdul. 
Oltenia, nr. 45, bl. 64A, înscris în Cartea Funciară nr. 248696 Craiova, identificat 
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conform planului de amplasament şi delimitare şi a planului de încadrare în zonă,  
prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, către 
CONRAD IMPEX SRL, titular al dreptului de preemţiune, proprietar al imobilului 
– construcţie. 

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

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova 
în faţa notarului public şi la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, în 
vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege. 

 Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea 
procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către 
CONRAD IMPEX SRL, în calitate de cumpărător. 

Art.5. La data transferului de proprietate a imobilului-teren identificat la art.1, încetează 
contractul de concesiune nr.281/01.03.2007 şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77/2022.  

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi CONRAD IMPEX SRL vor 
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.  

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

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Opera Română 
Craiova, a imobilului „Teatrul de Vară”, care aparţine domeniului public al 
municipiului Craiova, situat în bld.Nicolae Romanescu, nr.1 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu nu înţeleg aici care este oportunitatea că, până la urmă, noi votăm oportunitatea 

în Consiliul Local. Care este oportunitatea? Acest Teatru de vară ştiu că este făcut acum 
câţiva ani, este nou, este renovat, de ce trebuie să îl dăm din administrarea primăriei, în 
administrarea Operei Române din Craiova. Pentru că acolo au loc tot felul de evenimente, 
de la concerte, serbări, ş.a.m.d., nu doar evenimente care ţin de Opera Română. Adică să-
mi explicaţi şi mie care este oportunitatea. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În primul rând, ca să poată să taie bilete pentru că, până acum, teatrul de vară a fost 

folosit în regim gratuit. Niciodată, vreo instituţie care a făcut spectacole acolo, nu a putut 
să vândă bilete. Asta şi pentru că teatrul a fost construit pe fonduri europene, a fost 
obligatoriu ca noi să-l gestionăm şi niciuna dintre instituţiile care se află în subordinea 
noastră şi, din această cauză, foarte multe dintre instituţii, mai ales Opera Română 
Craiova, nu a putut să înregistreze venituri mult mai mari, aşa cum ne-am fi aşteptat şi 
aşa cum ne-am fi dorit. De exemplu, Opera Română Craiova, care a rămas fără clădirea 
principală, acolo unde activa şi care acum este în lucru, Colegiul Carol şi Opera Română, 
a trebuit să meargă pe la Casa Armatei, pe la Teatrul Naţional, să plătească chirie în sălile 
respective ca să poată să-şi desfăşoare activitatea. Am spus că vom da acestei instituţii 
acest teatru ca să poată să taie bilete şi, bineînţeles, pentru că trebuie ca şi instituţie de 
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cultură, să aibă în patrimoniu sau în gestiune, dacă vreţi, o sală de spectacole. Acesta este 
motivul.  

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

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Opera Română Craiova, a imobilului 
„Teatrul de Vară”, compus din teren şi construcţie, care aparţine domeniului 
public al municipiului Craiova, situat în bld.Nicolae Romanescu, nr.1, înscris în 
Cartea Funciară nr.214400, precum şi a bunurilor care aparţin domeniului public 
şi privat parte integrantă a acestuia, identificate în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării activităţii. 

Art.2. Se aprobă contractul de dare în administrare a bunurilor prevăzute la art.1, ce va fi 
încheiat între municipiul Craiova şi Opera Română Craiova, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3.  Predarea – primirea  bunurilor prevăzute la art.1, se va efectua prin protocol de 
predare – primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  
predare-primire şi contractul de administrare. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.208/2017 şi nr.382/2017 referitoare la aprobarea 
asocierii, respectiv a contractului de asociere, între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea 
administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu. 

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

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

26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, 
nr.79, bl.C8 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

dlui.Demetrescu Constantin,  asupra terenului în suprafaţă de 50 mp., aparţinând 
domeniului privat al municipiului Craiova, aferent spaţiului comercial situat în 
municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8, identificat conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1, se constituie pe o perioadă 
de 10 ani. 
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Art.3.  Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat 
la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Art.4. Demetrescu Constantin are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la 
aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei, pe ultimii 3 ani, a terenului 
identificat la art.1. 

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

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Demetrescu Constantin 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 cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul 
Craiova, a imobilului situat în str.Unirii, nr.7 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova, a imobilului 

compus din teren, în suprafaţă de 1262 mp. şi C1, construcţie compusă din subsol, 
parter şi etaj (mansardă), situat în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.7, înscris în 
Cartea Funciară nr.225538 Craiova, identificat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de 
negociere, să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public, pentru 
autentificarea contractului de vânzare-cumpărare şi la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Dolj, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate 
imobilară prevăzute de lege. 

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

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de 
închiriere, având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, situate în pieţele din Municipiul Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu 
Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în pieţele din Municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

Art.2. 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. 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.79 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 11.383 mp. din acte şi 
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11.661 mp. din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.223834 a localităţii 
Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.79, în cuantum de 
4.016.045 lei, echivalent a 816.535 euro, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

- 1 abţinere (Sas Teodor Nicuşor) 
 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor 
publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal 
Craiova, pentru anul 2023 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Două chestiuni aş vrea aici să subliniem. Am văzut că tarifele cresc foarte foarte 

puţin, însă nu aceasta este problema. Aşa cum i-am spus d-lui director şi în şedinţa de 
comisie, problema este că nu se oferă condiţii pentru aceste tarife, iar în ultimii zece ani 
nu s-a schimbat absolut nimic în pieţe importante. În Piaţa Mare din Craiova este acelaşi 
haos şi mizerie de nedescris, este absolut incredibil cum o piaţă frecventată de absolut toţi 
craiovenii, este ţinută într-o împuţiciune crasă şi ba sfârâie un grătar cu mici, plus la 
intrare, acolo, sunt tot felul de vânzători din aceştia ambulanţi, care vând vechituri, este 
absolut incredibil de rău cum arată Piaţa centrală.  

A doua chestiune, zicea dl. director că pregăteşte să ne dea şi nouă un raport, acum 
la final de an, de cum merge magazinul acela deschis în Piaţa Chiriac, să vedem şi noi. 
Pentru că eu, de când s-a dorit să se facă acest magazin, mie mi s-au părut cheltuielile 
destul de mari şi, acum, la final de an, ar trebui să tragem linie şi să vedem dacă continuăm 
cu el sau nu. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Hotărâţi-vă! Vreţi condiţii foarte bune, aşa cum sunt în Piaţa Chiriac, să fie şi în 

Piaţa Centrală, în piaţa care este piaţa mare, sau vreţi să nu mai facem investiţii prea mari, 
că sunt prea mari, şi atunci, pieţele să arate mai rău. Oricum, în ultimii ani, s-a investit 
constant în pieţe. Într-adevăr, magazinul acesta „Autentic românesc”, nu merge foarte 
bine. Este motivul pentru care evaluăm dacă piaţa respectivă va rămâne tot pentru 
producători sau nu, pentru că, din păcate, producătorii din judeţul Dolj au marfă foarte 
puţină, adică este ceea ce produc în grădină, vin la ora 7 dimineaţa şi până la ora 7,30 şi-
au vândut toată marfa. Până când nu vom avea acele centre de colectare pe care vrea să 
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le facă acum, Consiliul Judeţean, împreună cu Universitatea din Craiova, în judeţ, ca să 
poată să aibă marfă în permanenţă, în pieţe, nu va putea să funcţioneze doar pentru 
producători. Am dorit acest lucru, toată lumea a sesizat-o, toată lumea a cerut-o. Dacă 
facem un soldaj de opinie, o să vedeţi că 99% spun că vor să cumpere de la producători. 
Pe de altă parte, nu se înghesuie în Piaţa Chiriac, care este special, doar de producători. 
Magazinul „Autentic românesc” la fel, are doar produse româneşti. Şi, cu toate astea, nu 
este ceea ce am estimat noi şi ceea ce ne-am dorit să se întâmple. Este evaluare pe care 
pieţele vor trebui să o facă. Culmea ştiţi care este? Că am discutat cu mai mulţi primari, 
din toată ţara. Şi cel de la sectorul 4 a făcut Piaţa Sudului. Au investit cred că zece 
milioane de euro acolo. Arată extraordinar de bine. A fost aceeaşi situaţie. A fost plină 
piaţa cât timp a arătat rău. În momentul în care a arătat bine după această investiţie, nu s-
a mai înghesuit nimeni să se ducă să cumpere de acolo. Este o chestiune pe care, nu ştiu, 
probabil că oamenii îşi aleg unde merg şi de unde cumpără în funcţie şi de ceea ce îşi 
doresc. Probabil că dacă vor să fie curăţenie şi condiţii extraordinar de bune, se duc  în 
supermarket-uri, altfel, se duc în piaţă, să-şi aleagă din piaţă. Dar, ca să vă spun şi 
investiţiile care s-au făcut până acum, deci a fost această Piaţa Chiriac. Piaţa de la 
Ciupercă trebuie să înceapă deja investiţia. Avem terminată licitaţia şi în perioada imediat 
următoare, când o să permită vremea constructorului, va intra ca să refacă piaţa. Piaţa din 
Brazdă, la fel, care va trebui să înceapă anul viitor şi pentru Piaţa Mare, ne dorim foarte 
mult să accesăm nişte fonduri europene. Până acum, ne făcusem nişte scenarii de accesare 
a fondurilor de pe o anumită axă, şi nu mai încăpea şi piaţa, era altceva. Între timp, ne-am 
mai răzgândit. Încercăm să găsim o soluţie astfel încât şi această piaţă să beneficieze de 
cele mai bune condiţii. Mi-e teamă, însă, să nu păţim cum am păţit cu Chiriac-ul şi cum 
au păţit şi alţii de prin ţară. După ce o facem foarte frumoasă, să ne trezim că nu mai este 
atât de tranzitată.  

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

Art.1. Se aprobă tarifele pentru utilizarea locurilor publice din pieţele municipiului 
Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L.  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 5 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Cîrceag 
Eduard,  Teodorescu Nicu Cosmin) 
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32. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
spaţiile şi terenurile situate în pieţele şi târgul Municipiului Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu 

Art.1. Se aprobă contractul cadru de închiriere, de către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, situate 
în pieţele/târgul Municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să semneze 
contractele de închiriere şi actele adiţionale de modificare a contractelor de 
închiriere în vigoare. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează  efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.21/2015 

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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.15/03.01.2018 încheiat între Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” şi S.C. 
Dobman Impex S.R.L. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.15/03.01.2018 încheiat 

între Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” şi S.C. Dobman Impex S.R.L., având 
ca obiect închirierea spaţiului, în suprafaţă de 66 mp, situat în clădirea Atelier din 
incinta Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, Aleea 
Arhitect Duiliu Marcu, nr.16, până la data de 30.06.2023. 

Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” 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 şi Şcoala Gimnazială „Mihai 
Viteazul” şi S.C. Dobman Impex S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

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

34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.10661/20.02.2010 , încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
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Dr. Mecu Carmen Valentina, medic titular al Cabinetului Medical Individual 
Dr. Mecu Carmen Valentina 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.  Se aprobă modificarea Capitolului 1 „Părţile contractante”, pct.1.2. din contractul 

de concesiune nr.10661/20.02.2010, având ca obiect exploatarea spaţiului, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinaţia de cabinet 
medical, situat în Podari, str. Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter, prin schimbarea 
denumirii concesionarului, din Dr. Mecu Carmen - Valentina, în Dr. Dascălu 
Carmen - Valentina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mecu 
Carmen - Valentina.  

  Art.2. Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.10661/20.02.2010 
pentru o perioadă de 6 luni, respectiv, de la data 01.01.2023, până la 30.06.2023. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune nr.10661/20.02.2010. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006. 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.304/02.03.2009 încheiat între Municipiul Craiova şi Ford România S.A. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.304/02.03.2009 încheiat între 

Municipiul Craiova şi Ford România S.A., având ca obiect terenul, în suprafaţă 
de 227 mp., aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Calea 
Bucureşti, aferent parcării blocului 29B, în sensul schimbării părţii contractante 
din Ford România S.A., în Ford Otosan România S.R.L. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.26/2009 şi nr.272/2020. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania 
de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, 
cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2023 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.l.  Se aprobă Planul de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent 

activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul  Întreţinere, 
Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 1 abţinere (Diaconu Răzvan) 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în 
municipiul Craiova, pentru anul 2023 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 

Vorbim despre taxa de salubrizare. Îmi aduc aminte că anul trecut, când am votat 
pentru prima oară această taxă, municipalitatea a venit şi cu promisiunea că, cu timpul, 
va scădea această taxă, pentru că, odată cu colectarea, vom reuşi să aducem bani şi vom 
scădea această taxă. Doar că nu s-a întâmplat acest lucru, ba dimpotrivă, şi cred că ar 
trebui să facem ceva foarte serios în ceea ce priveşte colectarea în Craiova. Deşi am văzut 
că municipiul Craiova a primit un premiu prin care a crescut gradul de colectare de la un 
an la altul, este adevărat, dar este la fel de adevărat şi faptul că cu un an înainte noi aveam 
colectare aproape 0, deci creşterea a fost de la 0 la ceva şi a fost foarte mare faţă de 
celelalte municipii din ţară, doar pentru acest motiv şi cred că ar trebui să ne axăm mai 
mult pe această parte, pe modul în care se colectează în Craiova. Au fost foarte multe 
promisiuni şi din partea celui care se ocupă cu colectarea în Craiova şi din partea 
Asociaţiei de Dezvoltare pentru colectarea selectivă în Craiova. Nu toate au fost puse în 
practică şi cred că ar trebui să lucrăm mult mai mult pe partea asta, pentru că doar aşa 
vom reuşi să avem o taxă mai scăzută pentru craioveni.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş dori să adaug şi eu la ce a spus colegul meu. Chiar d-na Primar ne spunea acum 

o lună sau două că noi suntem pe primul loc în ţară, sau în primele trei locuri din ţară la 
gradul de colectare selectivă. Logic, în baza celor afirmate de dânsa, acum ar trebui ca 
această taxă să scadă, pentru că în trecut, exact cum spunea şi dl. Teodorescu,  în trecut 
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nu se colecta absolut deloc selectiv. Totodată, în şedinţa de comisie, zicea d-na viceprimar 
că nu toată lumea colectează selectiv. Păi atunci, haideţi să-i  determinăm pe oameni, să 
mai facem o campanie de informare, să aplicăm amenzi, ş.a.m.d.  Adică haideţi să facem 
ceva în sensul ăsta, dar nu mi se pare normal ca la un an de când am început colectarea 
selectivă, să plătim acelaşi tarif ca atunci când nu colectam selectiv. Deci, în mod normal, 
ar trebui ca acesta să scadă. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aici nu este nicio creştere, ca să ne înţelegem. Nici nu poate să fie nicio scădere , nu 

vă supăraţi, pentru că între timp a crescut salariul minim, au crescut toate celelalte pe care 
le pune ANRSC, deci, hai să nu prindem fluturi, că nu este cazul.  

Ca să ştiţi, la ora actuală  Craiova este oraşul care are cea mai bună bază de colectare 
a deşeurilor selective. Cea mai bună din România. Noi avem toată infrastructura pusă la 
punct. Se poate colecta selectiv în cartiere şi la case. Din ianuarie vine şi următoarea 
pubelă, pubela maro. Din ianuarie, putem să începem să operăm şi containerele îngropate. 
Deci nu ni s-a dat acel premiu pentru faptul că colectam de la 0 şi am ajuns la 0,5. Nu. 
Am avut, într-adevăr, cea mai mare creştere din România, dar nu pentru asta s-a primit 
premiul, ci pentru faptul că suntem judeţul şi municipiul cel mai avansat ca şi investiţii. 
Şi judeţul Dolj, să ştiţi că este pe primul loc în România şi întrebaţi-i pe colegii dvs. de 
partid care se ocupă de aşa ceva şi o să vă spună acelaşi lucru.  

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

Art.1. (1) Se stabileşte taxa specială de salubrizare în municipiul Craiova, pentru anul 
2023, în cuantum de: 

a) 12 lei/lună/persoană, pentru utilizatorii casnici; 
b) 144 lei/mc, pentru utilizatorii non-casnici care refuză încheierea contractului cu 

operatorul de salubritate. 
      (2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare cuprinde contribuția la economia 

circulară. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite și Taxe, Direcția Servicii 
Publice, precum şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deşeurilor ECODOLJ şi Asocierea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. – 
SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. – IRIDEX GROUP IMPORT 
EXPORT S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 5 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, Cîrceag 
Eduard,  Teodorescu Nicu Cosmin) 
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38. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze 
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termis 
Dolj, modificarea tarifului la energie termică furnizată prin punctele termice 
pentru Termo Urban Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Florescu: 

Eu consider că la punctul acesta, primăria Craiova face un „cadou” cetăţenilor 
municipiului Craiova, cu ocazia sărbătorilor care se apropie, având în vedere că îl avem 
pe ordinea de zi, chiar astăzi, într-o şedinţă din ultima lună a anului. Cred că este un 
cadou. Mărirea de la 463 la 603 lei plus TVA , cred că este cea mai mare din istorie şi va 
pune într-o reală dificultate o mare parte dintre craioveni pentru că se va ajunge la situaţia 
ca un apartament cu două camere să plătească peste 400 lei pentru încălzire. Exemplele 
pe care le-a dat aici colegul nostru, Teodor Sas, despre câteva oraşe din România care au 
preţuri mult mai mici, la jumătate, aş spune, majoritatea dintre acestea, sunt convins că şi 
acolo funcţionează toate ajutoarele despre care vorbea d-na viceprimar Rela Filip. Sunt 
convins că şi la Cluj sunt ajutoare pentru familiile cu venituri mici, nu numai la Craiova. 
Deci argumentul dumneaei nu prea stă în picioare. Ca de altfel, nici argumentul d-nei 
primar, care ne spune că aşa vine preţul de la Termo. Noi aici discutăm despre valoarea 
subvenţiei pe care o acordăm noi, Consiliul Local al municipiului Craiova. Nu avem 
probleme cu preţul la care Termo livrează gigacaloria. În concluzie, eu şi colegii mei, 
vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Iau din nou cuvântul pentru că nu m-aţi lăsat să vorbesc până la final la rectificarea 

bugetară. Deşi a trecut o oră de la acea intervenţie, nu am primit o estimare cu privire la 
impactul bugetar, dacă Primăria Craiova ar subvenţiona această creştere. Insist pe această 
cale ca Primăria Craiova să subvenţioneze această creştere de 30% , respectiv 140 lei plus 
TVA. Dl. Drăgoescu a făcut acele calcule, acele estimări, înţeleg că sunt pentru această 
iarnă undeva la 5 milioane de euro. Cred că bugetul îşi poate permite această sumă. Şi să 
fac o comparaţie. Această sumă ar fi echivalentă cu cât a pierdut municipiul Craiova cu 
organizarea festivalului Intencity. Deci, aşa cum a organizat acel festival defectuos şi a 
pierdut 5 milioane de euro, cred că este mai important să aloce aceşti 5 milioane de euro 
pentru subvenţionarea căldurii pentru locuitorii municipiului Craiova care beneficiază de 
căldură în sistem centralizat. Vă rog să analizaţi acest aspect şi să acţionaţi în consecinţă. 
Mulţumesc! 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Acelaşi lucru vreau să spun şi eu, că este nevoie de o subvenţionare mai mare 

deoarece, în condiţiile de acum, în luna noiembrie dacă s-a plătit căldura la nivelul sumei 
de 490 lei, se va plăti 650 lei. Pe lângă acest lucru, vreau să vă spun că, de exemplu, în 
firma mea, având angajatele un salariu de 3000 lei, a venit net 2362 lei. Deci nu se 
încadrează decât la 20% şi trebuie atâtea acte depuse încât mulţi renunţă numai să se ducă 
pentru aceşti 20%, care au în întreţinere un copil şi sunt singuri în apartamente cu două 
camere sau cu o garsonieră. Vreau să vă spun că nu mi se pare corect să nu ajutăm cât de 
cât mamele singure care întreţin copiii, măcar să-şi poată depune să aibă alte facilităţi de 
la Primăria Craiova. Este foarte scumpă gigacaloria şi, poate, în condiţile în care am face 
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economii să nu mai aruncăm cu banii pe fel de fel de, nu vreau să zic pansele, că nu este 
cazul, că nu a fost umplută Craiova de pansele. Dar, cât de cât, să luăm din alte domenii, 
să băgăm, să ajutăm craiovenii, ar fi foarte bine.  
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       O să vă dau câteva cifre. Chiar înainte de şedinţă era un domn preşedinte de la o 
asociaţie de proprietari. În luna noiembrie a acestui an, fără majorare, un apartament de 
două camere cu trei persoane, trebuie să plătească la întreţinere 1000 lei. O garsonieră, o 
persoană, o cameră – 750 lei. Vă daţi seama cât de mult vor creşte aceste sume. Adică o 
familie, va ajunge să plătească, practic, 1500 lei pe termoficare, pe lunile de iarnă. Alte 
cifre vă mai pot oferi din septembrie 2021, până astăzi, adică în 14 luni, noi vom fi dublat, 
adică dvs., administraţia PSD, veţi fi dublat preţul la gigacalorie. Evident, tariful şi 
majorările nu sunt în mâna noastră şi ne vine servit de la Termo. Nu avem ce face acolo. 
Şi aici ar fi o discuţie, dar nu vreau să politizez pentru că acele tarife sunt vizate de ANRE 
care este tot o instituţie în subordine politică. Dar, exceptând acest fapt, tot ceea ce putem 
face noi, este să umblăm la subvenţie. După cum v-am spus, eu am calculat impactul 
bugetar care ar fi 5 milioane de euro, adică jumătate din cât a cheltuit Primăria 
Municipiului Craiova anul acesta pe concerte, schimbări de gazon, festivaluri, ş.a.m.d. 
Consider că o mai bună viziune asupra realităţilor înconjurătoare şi o mai bună gestionare 
a bugetului, nu ne-ar fi adus în situaţia de astăzi, aceea de a avea mii de familii disperate, 
sau care vor sta în frig la iarnă. Drept urmare, noi, grupul USR, dorim să depunem un 
amendament la acest punct de pe ordinea de zi şi să solicităm 5 milioane de euro pentru 
a acoperi şi a subvenţiona integral această creştere pe perioada de iarnă. Vă mulţumesc!  
     Dl. Preşedinte: 
     Conform regulamentului, să spuneţi de unde să ia banii. 
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     De exemplu, 2,8 milioane îi luăm de la RAADPFL să nu mai facem figurine, 700 mii 
oricum se alocau, deci avem aproape 1 milion de euro, iar diferenţa, nu ştiu, de la biletele 
nevândute, neîncasate, nu ştiu ce să zic. Cred că aparatul de specialitate poate să găsească 
sursa. Nu ştiu, mai amânăm din investiţii, că am văzut că oricum s-a tăiat din investiţii. 
Sursa de finanţare ar trebui s-o spună aparatul de specialitate. Noi, aici, discutăm 
oportunitatea.  
     D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
     Nu este cazul să discutăm la modul acesta, că PSD măreşte sau Primăria. Aş vrea să 
fac poza generală. Noi nu trebuie să aprobăm în şedinţă de consiliu local, preţul la 
electricitate, nu trebuie să aprobăm preţul de la gaze. Nu înţelegem de ce ar trebui să 
aprobăm noi, în bugetul local, preţul la energia termică. Dar aşa este legea. Deocamdată, 
este nemodificată.  
     Nu noi stabilim preţul, îl stabileşte producătorul, care este Complexul Energetic 
Oltenia, condus de PNL la ora actuală. Mai departe, se transmite la ANRE care aprobă 
sau nu tariful, în funcţie de cum se bugetează acest tarif sau, mai precis, din ce se formează 
acest tarif: din creşterea salariului minim, din preţul la cărbune, din preţul la gaze, care 
este necesar. Toate lucrurile astea duc la un tarif pe care îl aprobă ANRE şi îl transmite 
mai departe către  Termo urban, deci nu termo Urban este cel care face preţul, ci ANRE, 
iar Termo Urban, mai departe, ni-l transmite nouă ca să-l aprobăm în Consiliul Local. 
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Aici este foarte simplu: îl aprobăm, avem căldură, nu-l aprobăm, Complexul Energetic 
Oltenia nu mai furnizează căldură către populaţie. Deci, aici cred că a înţeles toată lumea 
cum stă. 
         În ceea ce priveşte subvenţia, noi suntem la final de an. Mai sunt, cred că, zece zile 
până când se termină acest an. Este clar că noi nu mai putem să mai facem niciun fel de 
rectificare bugetară ca să venim acum să subvenţionăm acest preţ la gigacalorie. Asta este 
o discuţie pe care putem să o avem anul viitor, din luna ianuarie, pe bugetul care se va 
face şi se va aproba pentru tot anul viitor. Ce spuneţi dvs., să luăm de la festivaluri sau 
lucruri de genul acesta, este irelevant, este o prostie. Nu ştiu, încerc să folosesc cuvinte 
care să nu deranjeze, dar nu avem cum să luăm de undeva unde s-a achitat deja. Deci, din 
punctul acesta de vedere, iarăşi cred că este foarte clar pentru toată lumea. 
       Populaţia are diferite nevoi. De exemplu, cei care stau în zona de periferie, vor să le 
fie asfaltate străzile. Pe ei nu-i interesează să se dea subvenţie la gigacalorie pentru cei 
care stau în apartamente. Şi anul acesta, am încercat să fim o mamă bună şi pentru ei. Ca 
dovadă că s-au asfaltat 130 de străzi de la 0 în periferie. Sunt alţii, o categorie de populaţie 
cum sunt chiar votanţii dvs., care îşi doresc să aibă şi acest tip de concerte, cum a fost 
Intencity. Sunt alţii care îşi doresc zone verzi. Dacă ne uităm pe buget, cum s-a dat de la 
începutul anului, cum s-a aprobat şi cum s-a cheltuit, o să vedem că am avut 1,5 % pentru 
tot ceea ce înseamnă concerte, aici intrând inclusiv festivalul Shakespeare, aici intrând 
Intencity, aici intrând tot ce a făcut Filarmonica, Opera, ş.a.m.d, deci sub 1,5% din total 
buget. Dacă ne uităm la spaţii verzi, pentru că iarăşi s-a discutat despre asta, avem 2,6% 
aprobat şi plătit. Acum vin la plată facturile pentru RAADPFL cu ce s-a cheltuit. Să ştiţi 
că acele figurine, de fapt, sunt ceea ce se realizează în Parcul Pedagogic, care trebuie să 
fie la anul, în luna aprilie, inaugurat.  Şi cetăţenii care locuiesc în acea zonă, îşi doresc ca 
parcul lor să fie unul frumos. Deci toate lucrurile acestea, s-au aprobat deja în bugetul de 
pe anul acesta şi noi nu facem altceva acum, la final de an, decât să luăm act de ceea ce 
s-a votat şi s-a cheltuit.  
      În ceea ce priveşte subvenţia, este o discuţie pe care putem să o facem în bugetul de 
anul viitor, în luna ianuarie, când se va aproba bugetul, dar o să constataţi, dacă staţi de 
vorbă cu cetăţenii, că sunt foarte mulţi care spun: pe mine nu mă interesează să 
subvenţioneze primăria energia termică, pentru că eu nu folosesc energie termică, pentru 
că nu mă încălzesc cu ea. Este motivul pentru care avem un 10% la gigacalorie pe care îl 
susţinem, îl subvenţionăm din acest buget, dar multe alte ajutoare care vin către toate 
categoriile de populaţie care se încălzesc şi cu alţi combustibili. Deci, sunt ajutoare despre 
care v-a spus d-na Rela, care pornesc de la 10 până la 100%, pe care le primesc diverşi 
cetăţeni care se încălzesc fie cu gaze, fie cu cărbune, fie cu lemne de foc. Adică deja ne-
am concentrat pe populaţia care are venituri mici. La acestea, adăugaţi şi ajutoarele care 
vin de la bugetul de stat prin acele vouchere. Pentru că preţul pe care îl vedeţi aici reliefat, 
nu-l vor plăti toţi cetăţenii Craiovei. Cei care au venituri mici, vor plăti preţuri mult mai 
mici pentru că, deja, primesc alte tipuri de subvenţii. Dar o să vedeţi, anul viitor, câte 
subvenţii plăteşte Primăria Craiova. De exemplu, preţul la biletul de autobuz este, în 
realitate, 9 lei, dar cetăţenii plătesc 2,5 lei. Deci, restul este subvenţie care vine de la 
bugetul local. Pentru că, de când avem autobuze electrice, se cheltuieşte foarte mult cu 
energia electrică pentru încărcarea acestor autobuze. Adică este o discuţie pe care putem 
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să o facem la infinit, pe care, probabil, o să o facem atunci când se va aproba bugetul 
localităţii şi atunci vom stabili care sunt aceste cuantumuri care vor merge, în continuare, 
către diferite tipuri de subvenţii. Pentru că sunt unii care spun: eu am maşină. Pe mine nu 
mă interesează să subvenţionezi biletul de autobuz, că nu mă interesează, că nu îmi trebuie 
transportul public. Dar sunt alţii care folosesc şi vrem să încurajăm să se folosească 
transportul public. Cred că am fost suficient de clar înţeleasă de ce nu putem să acceptăm 
acest amendament, pentru că ceea ce spuneţi dvs. aici că ar trebui făcut, acum, la final de 
an, nu mai există aceşti bani. Toţi banii care ne-au venit de la bugetul de stat, să ştiţi că 
au mers în subvenţie. Dacă vă uitaţi la ce am primit în ultima lună de la bugetul de stat, o 
să vedeţi că deja s-a direcţionat către subvenţia de la Termo. 
     Iar în ceea ce priveşte celelalte municipalităţi, să ştiţi că nu este acelaşi preţ pentru că 
nu se încălzesc de la aceleaşi surse. Adică, nu peste tot este Complexul Energetic Oltenia. 
Este aici , în Oltenia. Restul se încălzesc, unii pe păcură, alţii pe lemne de foc, fiecare are 
cu totul şi cu totul altă sursă de producere a energiei.  Amendamentul d-lui Drăgoescu nu 
are niciun fundament. Este foarte simplu. Nu vreţi să aprobaţi acest preţ, de mâine nu mai 
are Craiova încălzire. Dar poate puteţi să ne ajutaţi şi dvs, la PNL. Să aveţi o discuţie la 
partid. Aveţi Ministrul Energiei, aveţi conducerea la Complexul Energetic Oltenia, aveţi 
reprezentanţi în ANRE. De ce nu faceţi o discuţie la partid? 
     Dl. Preşedinte: 
    Amendamentul d-lui Drăgoescu nu îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi considerat 
amendament. 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.l.  (1) Se aprobă modificarea tarifului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, 
distribuită prin punctele termice pentru populație şi agenţii economici, de la 
463,51 lei/Gcal, la 603,35 lei/Gcal (exclusiv TVA). 

               (2) Preţul local de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice distribuită 
din centrele termice rămâne la 869,20 lei/Gca, (exclusiv TVA). 

  Art.2. Se aprobă modificarea tarifului local de facturare pentru populație, de la 420,08 
lei/Gcal, la 559,92 lei/Gcal (exclusiv TVA). 

    Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, prin Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj, ordinea de zi din data de  23.12.2022, 
ora 13.00. 

    Art.4. Se împuterniceşte președintele Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Termis Dolj, dna. Maria Nuță,  să semneze actul adițional la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică în sistem centralizat în municipiul Craiova. 

Art.5. Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.449/2022. 

      Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, precum şi S.C. Termo 
Urban Craiova S.R.L. și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termis Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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    În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

- 10 voturi împotrivă (Săuleanu Lucian Bernd, Borţoi Manuel, Drăgoescu Cezar, 
Cîrceag Eduard,  Teodorescu Nicu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas 
Teodor Nicuşor, Voicinovschi Mădălin Romeo, Ungureanu Adriana) 

 
 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la 
funcționarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.364/2013 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Vreau să semnalez o chestiune foarte gravă executivului. Toţi cetăţenii din 

municipiul nostru se plâng de gradul de securitate din cimitire. Adică, sunt înhumări, iar 
la o oră-două, maxim trei, ulterior nu mai pot fi găsite la mormânt coroanele de flori, 
florile, ş.a.m.d. Aşa cum am semnalat de când am venit în consiliul local că este nevoie 
de camere de supraveghere la locurile de joacă, la şcoli, consider că şi pentru cimitirele 
din municipiul nostru este obligatoriu să introducem un sistem de supraveghere , atât 
camere video, dar dublate şi de ceva pază, serviciu de monitorizare, pentru că sunt situaţii 
neplăcute şi absolut tot ce este pus acolo, la mormânt, într-un interval de două-trei ore, 
maxim, se fură. Iar asta nu este o situaţie de acceptat pe termen lung. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aici sunt total de acord cu dvs. şi bateţi la porţi deschise pentru că aşa este. Sunt 

puţini paznici în cimitirele noastre care nu sunt în stare să facă faţă valului de vandalizare 
a mormintelor, mă rog, că se fură coroanele imediat după ce au loc inmormântările, 
ş.a.m.d. Şi vă spun că bateţi la porţi deschise, de ce? Pentru că noi avem deja un SF care 
a fost adoptat cu 5000 de camere pentru tot municipiul Craiova. Ne-am hotărât ca anul 
viitor să introducem 500 de camere în buget care să fie cu prioritate către zonele cu 
conţinut criminogen către cimitire, către şcoli, locuri de joacă, ş.a.m.d. Adică am făcut o 
estimare cât mai succintă a locurilor unde se pot instala aceste camere de luat vederi , 500 
de camere, nu 5000 pentru că nu ne permitem, din păcate. O să vedeţi la bugetul de anul 
viitor , unde dvs. o să veniţi cu subvenţia probabil, o să veniţi şi cu camerele, o să veniţi 
şi cu asfaltările din zona de periferie ş.a.m.d. şi o să vedeţi că bugetul tot acela este, pentru 
că nu s-au mărit taxele şi impozitele anul acesta.  Şi atunci, va trebui să vedem cum facem 
în aşa fel, încât să mulţumim pe toată lumea. Asta a propos de discuţia pe care tocmai am 
avut-o.  Dar, ca să conchid, suntem de acord şi am discutat cu cei de la RAADPFL , 
preferăm să se reducă numărul de paznici din cimitire, dar să fie camere de luat vederi 
conectate direct la Poliţia Locală, care să intervină imediat, în momentul în care sesizează 
astfel de acte de vandalism în cimitire.  

D-na Viceprimar Filip: 
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De fapt, ăsta este unul din punctele importante ale modificării regulamentului, care 
prevedea doar pază în cimitire, acum, prin modificare, prevede camere video şi/sau pază. 
Ăsta este unul din motivele pentru care s-a schimbat regulamentul, altfel nu puteam să 
introducem camere video în cimitire. 

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

Art.l.  Se aprobă modificarea Regulamentului privind funcționarea cimitirelor aflate sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.364/2013, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, precum şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, 
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. 
 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat 
între Municipiul Craiova şi Eurotex SH S.R.L., în vederea amplasării, pe 
domeniul public al municipiului Craiova, a containerelor de colectare deşeuri 
textile – îmbrăcăminte şi încălţăminte şi operarea acestora 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
     Art.1.Se aprobă protocolul de colaborare (parteneriat) încheiat între Municipiul Craiova 

şi Eurotex SH S.R.L., în vederea amplasării, pe domeniul public al municipiului 
Craiova, a containerelor de colectare deşeuri textile-îmbrăcăminte şiîncălţăminte şi 
operarea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcția Servicii Publice şi Eurotex SH S.R.L.vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pasaj rutier 
Electroputere”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Reabilitare pasaj rutier Electroputere”, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Reabilitare 

pasaj rutier Electroputere”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a sumei de 

60.744,19 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.4.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Alunului”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Alunului”, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art.2.Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Alunului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 

21.382,26 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021.  

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Căpşunilor”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Căpșunilor”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții  
„Modernizare strada Căpșunilor”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
6.998,94 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

 Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Cocorului”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Cocorului”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Cocorului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
12.183,07 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
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conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Corabia”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Corabia”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Corabia”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 

16.281,09, lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Postăvarul”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Postăvarul”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Postăvarul”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 Art.3.  Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
15.240,86 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Stejarului”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Stejarului”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Stejarului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a sumei de 
29.095,36 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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    Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Braşov”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Braşov”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Braşov”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 

16.315,33 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Arad”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Arad”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Arad”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
21.289,62 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Muntenia”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1.Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Muntenia”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Muntenia”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
31.756,14 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Alba Iulia”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Alba Iulia”, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Alba Iulia”, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al municipiului Craiova a sumei de   
15.371,95 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, 
conform prevederilor art.4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației nr.1333/2021.  

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Botoşani”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Botoşani”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Botoşani”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
16.663,22 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
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Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Zalău”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Zalău”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Zalău”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 

17.765,98 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Constanţa”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Modernizare strada Constanţa”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Constanţa”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
18.709,57 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Pescăruşului”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Pescăruşului”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Pescăruşului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
25.524,77 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Aleea 1 Maria Rosetti”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Aleea 1 Maria Rosetti”, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Aleea 1 Maria Rosetti”, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al municipiului Craiova a sumei de   
21.607,80 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, 
conform prevederilor art.4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației nr.1333/2021.  

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Aleea Dunării”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Aleea Dunării”, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2.Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Aleea Dunării”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
17.069,47 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
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conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de 
investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr. 1333/2021.  

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Tisa”, aprobat pentru finanțare prin Programul național 
de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Tisa”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Tisa”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 

17.611,05 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr.1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny” 
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        Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Tulcea”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

strada Tulcea”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 

15.353,36 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021. 

Art.4. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 

Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Alexandru cel Bun ”, aprobat pentru finanțare prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții „Modernizare strada Alexandru cel Bun”, conform anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții „Modernizare 
strada Alexandru cel Bun”, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al municipiului Craiova a sumei de   
35.059,99 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, 
conform prevederilor art.4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
publice și Administrației nr.1333/2021.  

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 
Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Brăila”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin 
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de Delcad 
Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
41393/04.03.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Brăila”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Brăila”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
105.679,82 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Dimitrie Bolintineanu”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Dimitrie 
Bolintineanu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, întocmită  de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 110824/28.06.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Dimitrie Bolintineanu”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Dimitrie Bolintineanu”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
59.466,68 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Ecaterina Teodoroiu”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ecaterina 
Teodoroiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, întocmită  de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 97727/07.06.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Ecaterina Teodoroiu”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Ecaterina Teodoroiu”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
56.201,32 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

64.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare stradaMacului”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Macului”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  
de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
110821/28.06.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Macului”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Macului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
42.149,80 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Nectarului”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Nectarului”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  
de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
110816/28.06.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Nectarului”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Nectarului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
76.716,92 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare stradaPaulina Vărvoreanu”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
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Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Paulina 
Varvoreanu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației, întocmită  de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 119617/07.07.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Paulina Varvoreanu”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Paulina Varvoreanu”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
35.542,92 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Călmăţui”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Călmăţui”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  
de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
97723/07.06.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Călmăţui”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 



sed ord. 22.12.2022                                                        67                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Călmăţui”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
18.406,92 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr.1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăstăriş”, aprobat pentru 
finanțare  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Lăstărişului”, 
aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  
de Delcad Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
97717/07.06.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Lăstărişului”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Ecaterina Lăstărişului”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
13.951,56 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Salciei”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Salciei”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin 
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de Delcad 
Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
97717/07.06.2021. 

 Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Salciei”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Salciei”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă  finanțării de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
13.923,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație 
Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor”, aprobat pentru finanțare 
prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
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Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică - documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor”, aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin 
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de Delcad 
Consulting SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
30024/16.02.2021. 

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Modernizare strada Viilor”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiții „Modernizare strada 
Viilor”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Municipiului Craiova a sumei de 
128.149,40 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile 
de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art.5. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
zonificarea privind schimbarea funcţiunii din zonă industrială, în zona mixtă 
– comerţ, locuinţe colective şi birouri şi a reglementării indicatorilor 
urbanistici, a regimului maxim de înălţime şi a circulaţiilor – intersecţia 
bd.Dacia – str.Brazda lui Novac, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, bd.Dacia, nr.155 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Am primit câteva clarificări în şedinţa de comisie. Principala problemă pe care o 

ridicasem era numărul locurilor de parcare. Ştiu că, în contextul în care noi am aprobat 
un regulament nou la începutul anului, acest PUZ se baza pe regulamentul vechi şi, 
practic, ar fi fost un număr de parcare mai mic şi nici nu include parcări subterane. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dar acesta a fost amendamentul dvs., al grupului USR, aduceţi-vă aminte. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
De acord, dar  ce vreau eu să spun este că, în continuare, în regulamentul nou este 

obligatoriu şi prezenţa unor parcări subterane. În contextul de faţă, nu sunt. Ce voiam eu 
să întreb este dacă, la momentul în care s-a început elaborarea proiectului PUZ , care s-a 
început bazat pe regulamentul vechi, atunci când acesta va primi autorizaţia de construire, 
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o va primi bazată pe regulamentul nou şi, practic, numărul de parcări va fi bazat pe 
regulamentul nou, este ok, dar ce se va întâmpla cu clădirea fostei Regii de tutun care, în 
momentul de faţă, a fost păstrată şi dacă poate cumva primăria sau este prevăzut în PUZ 
ca aceasta să fie păstrată şi în cazul în care vor trebui făcute parcări subterane şi cum.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Din câte ştiu eu, pe acea clădire nu va fi niciun fel de intervenţie. Ea nu este 

monument, dar este o clădire foarte frumoasă şi Uniunea Arhitecţilor a cerut ca să fie 
păstrată exact aşa cum arată, deci nu se pot face parcări subterane pentru că asta ar 
însemna demolarea ei, ceea ce nu cred că este nimeni de acord, pentru că, într-adevăr, 
clădirea arată foarte bine.  

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la zonificarea privind schimbarea 
funcţiunii din zonă industrială, în zona mixtă – comerţ, locuinţe colective şi 
birouri şi a reglementării indicatorilor urbanistici, a regimului maxim de înălţime 
şi a circulaţiilor – intersecţia bd.Dacia – str.Brazda lui Novac, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.155, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

- 2 abţineri (Săuleanu Lucian Bernd, Pîrvulescu Ionuţ) 
 
 

72. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare 
al dnei. Voican Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA 
S.R.L. 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
S-a vorbit destul de mult în această şedinţă despre majorarea tarifului la energia 

termică, dar nu s-a vorbit despre investiţiile  care se vor face, s-au făcut sau se are în plan 
a se face, în ceea ce priveşte termoficarea din Craiova pentru că acesta este un mod foarte 
eficient de a scădea tariful, pentru că, în momentul de faţă, există pierderi foarte mari pe 
care le plătesc craiovenii. Deci 30% din energia termică se pierde şi o plătesc tot 
craiovenii. Acesta este un aspect care ar putea să scadă preţul pentru cetăţeni.  
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Şi mai este un aspect pe care vreau să-l discută, dacă este şi d-na director aici. Cum 
stăm cu încasarea, pentru că am avut foarte mari probleme în trecut. Ştim bine că 
societatea a intrat în faliment şi a trebuit să plătim foarte mulţi bani restanţi. Cum stăm cu 
încasările pe această parte? Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip: 
M-am pregătit. Şi Termo este în subordinea mea. Ştiu tot ce se întâmplă acolo şi 

deciziile conducerii le cunoaştem, atât eu, cât şi d-na Primar. Încasarea este 95%, la ora 
actuală doar trei asociaţii din Craiova au restanţe. Ne-am îmntâlnit împreună cu d-na 
Primar şi cu d-na director cu dumnealor, care depăşesc termenul de scadenţă. Sunt trei 
asociaţii în toată Craiova, în rest, toată lumea este în termenul de scadenţă cu plăţile. S-a 
pornit furnizarea căldurii aşa cum prevede legea. Nu avem probleme majore, decât mici 
intervenţii, de fiecare dată. În perioada de revizii, s-au făcut toate lucrările în acest sens. 
S-au închis trei centrale termice de cvartal şi 10 centrale termice de scară, acolo unde toţi 
s-au debranşat şi şi-au montat centrale termice , iar pe investiţii, s-a demarat procedura 
pentru accesare fonduri guvernamentale sau europene, pentru modernizarea reţelelor 
termice aferente punctelor 1-4 din Valea Roşie, fiind cartierul cel mai compact din punct 
de vedere al branşaţilor la sistemul centralizat. Continuăm şi cu celelalte cartiere . S-au 
achiziţionat şi 18 pompe cu turaţie variabilă pentru reducerea consumului de energie 
electrică şi 110 contori cu citire radio. Deci instituţia este pe profit după mulţi ani şi ţinem 
zilnic cont de încasări şi de cheltuieli. 

Dl. Preşedinte: 
O să vă împărţim buletinele de vot, pentru a putea vota prin vot secret. 
S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la vot şi a numărării buletinelor 

de vot, rezultatul a fost următorul: 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 buletine de vot 
anulate. 

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

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între 
S.C.TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Voican Lorena, pe o 
perioadă de un an, începând cu data de 01.01.2023, conform actului adițional 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Bedelici 
Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. TERMO 
URBAN CRAIOVA S.R.L., actul adițional la contractul de administrare încheiat 
între S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. şi doamna Voican Lorena, 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuternicește dna. Voican Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN 
CRAIOVA S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj. 

Art.4. Pe data pezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
local al Municipiului Craiova nr.192/2021. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna. Bedelici Nicoleta 
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Livia şi S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L., dna. Voican Lorena vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

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

73. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile 
de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt.  
S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la vot şi a numărării buletinelor 

de vot, a fost anunţat rezultatul votului. 
- Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova: membri titulari – Rudăreanu Radu 

– 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Ilie Anca Georgiana – 23 voturi pentru, 1 
vot împotrivă,  Mihajlovic Viorica – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Popescu 
Desdemona – 20 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, Rotaru Ionela – 22 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă, Nuţă Maria – 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, Enăchescu 
Viorela – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; membri titulari cu statut de 
invitat: Anghel Cornelia Bianca – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; membri 
supleanţi: Nichita Georgeta – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Truţă Marius 
Sorin – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Drăgolici Ana Cristina – 22 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă, Truţă Aura – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Traşcă 
Diana – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Ciucă Delia Claudia – 22 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă, Florescu Cristina – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; 
membri supleanţi cu statut de invitat: Dumitru Daniela – 22 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă. 

- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova: 
membri titulari: Tiţă Iustinian – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Ilie Anca 
Georgiana – 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, Popescu Desdemona – 20 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă, Mihajlovic Viorica – 22 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă, Mercuţ Veronica – 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, Ciucă Delia 
Claudia – 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, Dumitrescu Florentina – 22 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă; membri titulari cu statut de invitat: Sandru Eugenia 
Ionela – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; membri supleanţi: Cârlugea Cristian 
– 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Petrache Cristina Camelia – 22 voturi pentru, 
2 voturi împotrivă, Băloiu Mircea – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Căpraru 
Dorin Cristian – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Manolea Horia – 22 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă, Nuţă Maria – 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, Olteanu 
Mihai – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.; membri supleanţi cu statut de 
invitat: Văduva Camelia – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă.  

- Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova: membri titulari: Popa Alina – 22 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Popescu Desdemona – 19 voturi pentru, 5 voturi 
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împotrivă, Ilie Anca Georgiana – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Mihajlovic 
Viorica – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Sandu Raluca – 22 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă, Ciucă Delia Claudia – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 
Udriştoiu Ion – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; membri titulari cu statut de 
invitat: Petrică Alin Ştefan – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; membri 
supleanţi: Tiţă Iustinian – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Truţă Marius Sorin, 
22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Drăgolici Ana Cristina – 22 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă, Petrache Cristiana Camelia – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 
Albu Carmen – 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Pînişoară Micu Oana Maria – 
22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, Stanca Iulia Diana – 22 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă; membri supleanţi cu statut de invitat: Dobre Mariana Janeta – 22 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă.  
3 buletine de vot au fost anulate. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei consiliilor de administraţie ale Spitalului 
Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1-3 ale 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la 
numirea membrilor  în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
mandat al reprezentantului Ministerului Finanţelor, în Consiliul de 
Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt.  
S-a supus la vot prin vot secret. În urma supunerii la vot şi a numărării buletinelor 

de vot, rezultatul a fost următorul: 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 buletine de vot 
anulate. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de mandat încheiat între Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi 
dl.Antonescu Mihail, reprezentantul Ministerului Finanţelor în Consiliul de 
Administraţie, pentru o perioadă de 4 luni. 

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

Art.3. Se aprobă actul adiţional nr.4 la contractul de mandat, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinantării proiectului Digitalizarea 
activităţii Companiei de Apă Oltenia S.A., prin achiziţia de echipament şi 
software specifice, proiect al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu. 
Art.1. Se aprobă cofinanţarea locală de 2 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

actualizate în cadrul proiectului Digitalizarea activitații Companiei de Apă 
Oltenia S.A. 

Art.2. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Craiova  cu suma de 184.621,45 lei, 
fără T.V.A., care reprezintă cheltuieli eligibile ce vor fi realizate în cadrul 
proiectului Digitalizarea activitații Companiei de Apă Oltenia S.A., prin achizitia 
de echipamente şi software specifice. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Compania de Apă 
Oltenia S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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76. Întrebări şi interpelări 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Două întrebări în legătură cu programul de îngropare a cablurilor de pe Calea 

Bucureşti şi pe Severinului. Ştiu că începuse şi este un an de când s-a lucrat şi încă sunt 
cablurile pe stâlpi. Nu ştiu ce s-a întâmplat şi care mai este situaţia. 

A doua întrebare era în legătură cu fondurile prin PNRR. Ştiu că exista o axă prin 
care puteam să accesăm fonduri pentru campusuri universitare. Vreau să ştiu dacă noi ne-
am înscris pentru asta. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Am două interpelări, una despre transmiterea on-line a şedinţelor fizice. Ce se mai 

întâmplă cu acest lucru? Ştiu că acum ceva timp s-au alocat nişte resurse pentru a 
achiziţiona echipamentul necesar. Văd că încă nu sunt transmise pe canalul de you tube 
al primăriei şedinţele fizice, doar cele care se fac on-line.  

A doua interpelare este despre Liceul de Artă unde sunt membru în consiliul de 
administraţie. Situaţia de acolo este destul de dificilă. În ultima perioadă, discuţiile au fost 
mai puţin despre şcoală şi mai mult despre conflictele dintre profesori şi director. Am 
avut şedinţe de consiliu de administraţie de trei ore. Au fost necesare săptămâni întregi 
ca să fie aprobat un simplu regulament de funcţionare şi totul a culminat cu dizolvarea 
consiliului de administraţie de către director, acum două săptămâni, acum pe final de an, 
în care în licee şi şcoli, în general se votează bugetul, ş.a.m.d. Cum s-a dizolvat CA? Au 
fost trei şedinţe de consiliu de administraţie convocate într-o săptămână, una dintre ele cu 
mai puţin de 24 de ore preaviz. Au făcut alegeri, a fost chemată poliţia la alegeri. Probabil 
aţi văzut şi în presă. Nu este nici măcar prima dată, este cred că deja a treia oară, în care 
directorul cheamă poliţia în şcoală şi cum şcolile sunt finanţate din bugetul local şi este, 
până la urmă, responsabilitatea noastră, a primăriei, să ne asigurăm că elevii primesc cele 
mai bune condiţii, aş vrea să întreb dacă primăria este la curent cu situaţia şi dacă 
intenţionează şi poate să facă ceva pentru că, în momentul de faţă, faţă de celelalte şcoli, 
în care sunt în consiliul de administraţie, acolo, efectiv, nu se discută aproape deloc, 
despre şcoală în sine. Doar se ceartă directorul, care încearcă să-şi impună autoritatea, cu 
profesorii care lucrează acolo. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am şi eu câteva sesizări de la cetăţenii din zona respectivă. Limitatoare de viteză, 

bampere pe A.I. Cuza în zona Mc’Donalds la trecerea de pietoni şi German Kebab, acolo 
în faţă la S200. Acolo sunt două treceri de pietoni cu risc foarte mare, capcane mortale, 
din păcate, pentru pietoni, pentru că oamenii vin cu viteză foarte mare din linie dreaptă şi 
ar trebui să montăm limitatoare de viteză atât la intersecţia  din faţa S200, pe A.I. Cuza, 
german Kebab, cât şi la cea de la Mc’Donalds . Acolo foarte multe accidente au şi fost şi 
sunt foarte periculoase. Vă mulţumesc!  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Aş dori să adresez următoarea întrebare executivului municipiului Craiova, dacă în 

realizarea a tot ceea ce înseamnă amenajarea Târgului de Crăciun, au fost implicaţi şi 
sponsori sau dacă totul a fost realizat din bugetul municipiului Craiova . În situaţia în care 
s-au implicat şi sponsori, dacă puteţi să ne spuneţi care este contribuţia acestora şi dacă 
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puteţi să ne spuneţi la acest moment care este costul total al amenajărilor  Târgului de 
Crăciun. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu vreau să vă aduc aminte că am depus săptămâna trecută din partea consilierilor 

PNL pentru asigurare gratuitate pe mijloacele de transport ale studenţilor, de la 50% să 
se reducă la gratuit. 

Înfiinţarea unui traseu din zona Bariera Vâlcii către Spitalul nr. 1 Judeţean, parcul 
Nicolae Romanescu, întrucât nu au decât un singur traseu care merge la Gară. Aşa mi s-
a spus, că unul singur au care merge la Gară. În rest, nu mai au niciunul. Poate nu au cei 
din str. Teilor, Toamnei şi Bariera Vâlcii.  Pentru asta voiam să vă rog frumos, dacă puteţi 
să-i ajutaţi pe oameni ca să le creăm un traseu. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Doream să spun că astăzi este 22 Decembrie, se împlinesc de la Revoluţie destui 

ani în care dreptul la opinie a existat şi mă bucur că toţi funcţionarii din primăria Craiovei 
au o opinie şi că toţi cetăţenii Craiovei pot să-şi spună opinia. Se împlinesc ani mulţi de 
când dreptul la vot secret există şi este bine, în continuare, să-l manifestăm şi să-l apărăm. 

De asemenea, profit de ocazie pentru a transmite tuturor funcţionarilor din Primăria 
Craiova „Crăciun fericit!”, tuturor craiovenilor „Multă sănătate!”, să trăiască solidari, 
bine şi oraşul nostru să fie cel care atrage specialişti, cel care aduce locuri de muncă şi cel 
în care craiovenii pot spune: „Sunt oltean, sunt mândru pentru asta!”. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Pentru dl. Teodorescu – cablurile îngropate. Este o întreagă nebunie în sensul că noi 

am eliberat autorizaţie de construire pentru două cartiere: Craioviţa Nouă şi Calea 
Bucureşti, pentru firma Digi, ca să fie toate cablurile îngropate. Am avut asigurări că s-
au făcut deja discuţii cu restul cabliştilor şi că vor intra în acest net city pe care l-au făcut 
ei. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru şi în acest moment nu am mai dat niciun fel 
de autorizaţie de construire, astfel încât să spargă şi restul cartierelor , pentru că am 
condiţionat o altă autorizaţie pentru un alt cartier, doar să fie eliberată în momentul în 
care au intrat toţi în celelalte cartiere, unde deja s-a realizat net city. Ei sunt, probabil, în 
continuare, în discuţii. Între timp, însă, a mai apărut un alt investitor care vrea să facă net 
city. Este vorba de firma Orange care a cumpărat de la Telekom toată reţeaua pe care o 
au ei, de canalizaţie, şi sperăm din toată inima ca măcar acolo să intre toţi cabliştii. 
Oricum, noi nu putem să le punem alte tarife decât cele care sunt aprobate de ANRSC, 
adică să avem vreo condiţionalitate împotriva lor. La ora actuală, suntem în continuare, 
în discuţii cu ei, cu toţi, pentru că  ne dorim şi noi, aşa cum sunt în toate oraşele civilizate, 
ca să nu mai avem cabluri. 

În ceea ce priveşte campusul universitar, dacă accesăm fonduri. Da, la ora actuală 
suntem într-un parteneriat cu Fabrica de avioane, Liceul Auto şi Universitatea din 
Craiova. Şi Primăria, evident, astfel încât să se poată realiza acest campus. 

Dl. Cîrceag, la transmisiunile în direct, o să vă răspundem în scris pentru că nu sunt 
pregătită acum cu toate detaliile.  

În ceea ce priveşte situaţia de la Liceul de Artă, nu ştiu de ce vă adresaţi Primăriei 
Craiova, pentru că trebuie să vă adresaţi Inspectoratului Şcolar Judeţean. Nu noi am pus 
acel director în funcţie , care, la prima şedinţă, a venit şi a dizolvat consiliul de 
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administraţie. Altcineva trebuie să dea explicaţii. Nu ne convine nici nouă ce se întâmplă 
acolo, pentru că este mare scandal într-o instituţie de învăţământ. Dar noi, aşa cum ştiţi, 
avem doar partea de administrare a şcolii respective, nu şi partea de conducere efectivă. 

Dl. Drăgoescu – limitatoare de viteză pe A.I. Cuza. Să ştiţi că în alte localităţi din 
România, şi eu am discuţii foarte mari în comisia de sistematizare, cu cei de la poliţia de 
circulaţie, nu se pun limitatoare de viteză pe străzile pe care circulă autobuzele. Nici în 
Bucureşti nu se permite acest lucru. De ce? Nu ştiu dacă aţi încercat vreodată să faceţi 
experimentul de a merge cu autobuzul pe una dintre străzile pe care sunt limitatoare de 
viteză, să vedeţi ce simţiţi ca şi pasager. În ceea ce priveşte toate limitatoarele de viteză 
care au fost montate în oraş, au fost montate doar la cererea Poliţiei de circulaţie, care ne 
spune exact unde sunt necesare. Deci, noi nu am venit cu niciun fel de sugestie. Nu am 
luat în calcul nici sugestiile cetăţenilor , pentru că, de fiecare dată când asfaltăm o stradă 
în periferie, invariabil, la următoarea şedinţă a comisiei de sistematizare , vine câte o 
cerere de la un cetăţean, ca să punem şi aceste limitatoare de viteză, pentru că, dacă până 
acum se conducea cu 20 la oră, acum se circulă cu 50 la oră şi nu mai pot copiii să se 
joace în mijlocul străzii, aşa cum se întâmpla până acum. Deci, ca să conchid, nu punem 
niciun limitator de viteză pe nicio stradă, alta decât ne spune poliţia de circulaţie şi le-am 
atras atenţia celor de la comisia de circulaţie că nu mai pun limitatoare de viteză pe străzile 
pe care circulă autobuze, aşa cum se întâmplă şi în alte oraşe din România. 

Dl. Florescu – Târgul de Crăciun. Mă şi miram că nu se ia nimeni de Târgul de 
Crăciun, cum de aţi ratat acest obiectiv. Nu am avut sponsori pentru Târgul de Crăciun, 
dar nu am avut nici cheltuieli. Instalaţiile de iluminat sunt asigurate de firma care face 
iluminatul public, conform contractului pe care îl are semnat cu primăria Craiova, că 
trebuie să facă pe propria lor cheltuială. Doar partea de montare şi demontare a acestor 
instalaţii, este plătită de la buget. În ceea ce priveşte căsuţele, ele aparţin Primăriei 
Municipiului Craiova şi le închiriem comercianţilor, deci, cu alte cuvinte, luăm bani, nu 
cheltuim bani pentru organizarea acestui târg de Crăciun. În rest, au fost instituţiile de 
cultură, care şi-au făcut propriile evenimente acolo. Iarăşi, nu a trebuit să cheltuim alţi 
bani, decât ce aţi aprobat în şedinţă de consiliu local, din taxa hotelieră, pe care o plătesc 
hotelierii, şi, bineînţeles că au pretenţia ca din taxa lor, să se întâmple ceva care să le 
genereze lor venituri. 

D-na Ungureanu – asigurare gratuitate pe mijloacele de transport, se asigură 
conform legii. Studenţii primesc 50% scutire, exact aşa cum spune legea. Oricum, dacă 
începem să ne uităm acum câţi dintre craioveni circulă gratuit cu autobuzul, o să vedem 
că rămân din ce în ce mai puţini care să şi plătească. Pentru că pensionarii au gratuit, 
elevii au gratuit, persoanele cu handicap, deci rămân foarte puţini plătitori de bilete. 

În ceea ce priveşte traseele din Bariera Vâlcii, acestea sunt două trasee. Dar, pentru 
că am asfaltat foarte mult în ultimul an, va trebui anul viitor să regândim oricum tot 
circuitul. Mulţumesc!  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 22.12.2022. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
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