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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 26.01.2023 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi (dl. Săuleanu Lucian (absent 
motivat) şi dl. Borţoi Manuel). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura 
lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor:  ordinară  din data de 
22.12.2022 şi extraordinare din data de 27.12.2022 şi 20.01.2023. 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  ianuarie  2023. 
         Înaintea ordinii de zi, am să vă supun la vot dacă sunteţi de acord ca să ia cuvântul 
un cetăţean, dl. senator Cosmin Poteraş, care a solicitat acest lucru la intervenţii. 
        Dl. Consilier Local Vasile: 
        Este o persoană afară care spune că a făcut o cerere prin care solicită să ia cuvântul 
în şedinţa de consiliu. Noi nu am primit acest mail. 
        Dl. Preşedinte: 
       Participarea este publică. Oricine poate participa.  
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Nu a fost lăsată să intre. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       În limita locurilor disponibile. Eu nu am nimic împotrivă. Sunt invitată, ca şi doamna. 
       Dl. Preşedinte: 
       Vă supun la vot acceptul pentru a lua cuvântul la punctul 4.  Cine este pentru?  
       Votat cu: 

- 10 voturi pentru (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor, Vasile Marian, Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, 
Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard) 

- 15 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică 
Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, 
Spânu Dan, Stoian Daniel) 
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       Propunerea a fost respinsă. 
       Prin Dispoziţia nr. 735/19.01.2023, 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 26.01.2023, 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. Bilanţul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova privind activităţile desfăşurate şi 
rezultatele obţinute în anul 2022 

2. Raport privind modalitatea de utilizare a sumelor primite şi utilizate pentru buna 
desfăşurare a activităţii instituţiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi 
filarmonici, pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2022, realizat 
de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2023 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Craiova, pentru 
anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2023 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
modificarea actului constitutiv al societății 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Sport Club Municipal Craiova 

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

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

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

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2022 referitoare la trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi demolării 
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14. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2023-
2024 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4759/23.02.2015, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. 
BOBILMAR S.R.L. 

18. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.34129/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Porojan Mihaela-Laura, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Porojan Mihaela-Laura 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.13P/10.06.2019, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capricorn S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.659/2022 referitoare la aprobarea 
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele municipiului Craiova şi 
Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023 

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

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Traian” 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „DAVINCI-Dezvoltarea 
Abilităţilor de Viaţă prin ÎNvăţare CreatIvă” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Sfântul 
Gheorghe” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR 
TEACH” 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu” 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR TEACH” 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Energetic Craiova, la 
cheltuielile eligibile aferente proiectului „Un viitor mai bun. Educaţie nonformală 
în sistem Outdoor” 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Măslinului” 

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

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 1 Rovine” 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 2 Rovine” 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 3 Rovine” 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai” 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – 
intersecţie Bd.1 Mai cu Bd.Ştirbei Vodă” 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa 
Mihai Viteazul” 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa 
Regele Ferdinand şi Regina Maria” 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2023 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind montarea 
și întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea funcţională şi a indicilor urbanistici, din zonă învăţământ, în zonă de 
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locuinţe individuale, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Rîului, 
nr.4 B 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei str.Pelendava – str.Brestei – Aleea 4 Brestei, în 
vederea reglementării în zonă mixtă locuinţe colective şi servicii, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.386 A 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a două hale (birouri, producţie elemente de beton, staţie betoane) şi 
împrejmuire teren, situate în municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.52 

44. Întrebări și interpelări 
 
 
Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.264/2022 referitoare la solicitarea către Guvernul României, a aprobării 
transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în domeniul 
public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat pentru constituirea 
Consorțiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova 

 
    Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele două puncte peste ordinea de zi.  
    Dl. Consilier Local Sas: 
     Am două aspecte cu privire la ordinea de zi, pe care vreau să le discut. În primul rând, 
nu văd pe ordinea de zi acel punct referitor la subvenţionarea creşterii preţului la 
gigacalorie. D-na Primar ne-a promis, în luna decembrie, că în luna ianuarie vom relua 
acest subiect şi va fi pe ordinea de zi. Nu văd pe ordinea de zi. Ori n-am citit eu atent 
ordinea de zi, ori d-na Primar iar ne-a dezinformat, ca să nu spun că ne-a minţit. Iar, în al 
doilea rând, aş vrea să vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 35, 36, 37, 38 
referitor la acele fântâni arteziene. Este o valoare foarte mare, vreo 15 milioane de euro 
şi nu cred că aceasta este prioritatea municipiului Craiova. Nu schimbi fântânile pe bvd. 
1 Mai, dar nu merge semaforul. Mulţumesc! 
     Dl. Preşedinte: 
     Referitor la gigacalorie, d-na Primar vă va răspunde la finalul şedinţei, va face o 
informare Consiliului Local şi craiovenilor referitor la creşterea gigacaloriei. 
     Pentru scoaterea de pe ordinea de zi ... 
     D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
     Numai iniţiatorul o poate face, deci rămâne în ordinea de zi.   
     Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele două puncte peste ordinea de zi.  
Cine este pentru? Ordinea de zi a fost aprobată, fiind votată cu:  
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- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 
Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Stoian Daniel, Cîrceag Eduard) 

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

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, din data de 26.01.2023, 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. Bilanţul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova privind activităţile desfăşurate şi 
rezultatele obţinute în anul 2022 

2. Raport privind modalitatea de utilizare a sumelor primite şi utilizate pentru buna 
desfăşurare a activităţii instituţiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere şi 
filarmonici, pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2022, realizat 
de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2023 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Craiova, pentru 
anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2023 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 
modificarea actului constitutiv al societății 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Sport Club Municipal Craiova 

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

10. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate 
de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii 
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11. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală in cadrul unor investiţii 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.556/2022 referitoare la trecerea din domeniul public, în 
domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din 
funcţiune, casării şi demolării 

14. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2023-
2024 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4759/23.02.2015, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. 
BOBILMAR S.R.L. 

18. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune 
nr.34129/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Porojan Mihaela-Laura, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Porojan Mihaela-Laura 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.13P/10.06.2019, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capricorn S.R.L. 

20. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.659/2022 referitoare la aprobarea 
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele municipiului Craiova şi 
Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023 

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

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, 
asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. 
Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Traian” 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „DAVINCI-Dezvoltarea 
Abilităţilor de Viaţă prin ÎNvăţare CreatIvă” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Sfântul 
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Gheorghe” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR 
TEACH” 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu” 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR TEACH” 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Energetic Craiova, la 
cheltuielile eligibile aferente proiectului „Un viitor mai bun. Educaţie nonformală 
în sistem Outdoor” 

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

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

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

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 1 Rovine” 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 2 Rovine” 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, 
alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 3 Rovine” 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții „Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai” 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – 
intersecţie Bd.1 Mai cu Bd.Ştirbei Vodă” 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa 
Mihai Viteazul” 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa 
Regele Ferdinand şi Regina Maria” 
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39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes 
local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2023 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind montarea 
și întreţinerea mobilierului stradal din municipiul Craiova 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea funcţională şi a indicilor urbanistici, din zonă învăţământ, în zonă de 
locuinţe individuale, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Rîului, 
nr.4 B 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei str.Pelendava – str.Brestei – Aleea 4 Brestei, în 
vederea reglementării în zonă mixtă locuinţe colective şi servicii, generat de 
imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.386 A 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la 
construirea a două hale (birouri, producţie elemente de beton, staţie betoane) şi 
împrejmuire teren, situate în municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.52 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.264/2022 referitoare la solicitarea către Guvernul României, a aprobării 
transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj, în domeniul 
public al municipiului Craiova si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, a imobilului situat în str.Amaradia, nr.93-95 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat pentru constituirea 
Consorțiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova 

46. Întrebări și interpelări 
 
 

1. Bilanţul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova privind activităţile desfăşurate 
şi rezultatele obţinute în anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Legat de activitatea Poliţiei Locale, tot mai mulţi cetăţeni atrag atenţia că se 

întâmplă tot mai multe evenimente în jurul unităţilor de învăţământ, fie ele licee, şcoli, 
ş.a.m.d., iar copiii noştri, practic, nu sunt protejaţi în niciun fel, nici de Poliţia Locală, 
care ar trebui să asigure ordinea şi disciplina în cadrul acestor unităţi şi nici în jurul lor, 
şi nici de Jandarmeire. De când am preluat mandatul de consilier local, i-am spus atât d-
nei primar, cât şi Consiliului local să montăm camere de supraveghere în jurul şcolilor, 
liceelor şi locurilor de joacă, însă acest lucru nu se întâmplă şi, din păcate, au de suferit 
aici, copiii, pentru că nu există niciun fel de protecţie, Poliţia Locală nu am văzut-o activă 
pe acest segment şi aş dori ca în 2023 să se ia la cunoştinţă acest aspect, astfel încât faptele 
de violenţă din jurul şcolilor şi liceelor din municipiul nostru să scadă. Vă mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Drăgoescu, credeam că aţi înţeles de data trecută, de când am discutat, că există 

un plan de acţiune la nivelul întregului municipiu şi doar 12 şcoli sunt arondate către 
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Poliţia Locală, restul sunt la Jandarmerie sau la Poliţia Naţională. Întâmplător sau nu, ai 
noştri chiar se văd. Dacă mergeţi la Şcoala 2, o să vedeţi în fiecare dimineaţă că este 
Poliţia Locală acolo, dirijând traficul. Şi la alte şcoli care le sunt arondate lor. Dacă aveţi, 
însă, de făcut vreo interpelare către celelalte, puteţi să o faceţi direct la instituţiile 
respective.  

În ceea ce priveşte camerele de luat vederi, sunt 500 de camere care sunt prinse a fi 
bugetate anul acesta. Şi ele vor intra fix pe zona şcolilor, a cimitirelor, a zonelor cu 
conţinut criminogen, a platformelor de gunoi, ş.a.m.d., exact acolo unde este nevoie şi 
unde sunt solicitate de cetăţeni.  
 
 

2. Raport privind modalitatea de utilizare a sumelor primite şi utilizate pentru 
buna desfăşurare a activităţii instituţiilor publice de spectacole, respectiv 
teatre, opere şi filarmonici, pe anul 2022 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2022, 
realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, 
precum şi activităţile finanţate integral din venituri proprii, în 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 ca excedentele rezultate în anul 2022 din execuţia bugetelor instituţiilor 

publice finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de 
regularizare, respectiv ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, să rămână la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în anul 
2023. 

Art.2.  Se aprobă ca suma de 59.763,86 lei din excedentul rezultat în anul 2022 din 
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din 
venituri proprii, rezultat după operaţiunile de regularizare ale Colegiului 
Economic „Gheorghe Chiţu”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, să fie preluat ca venit la bugetul local al municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, precum şi  Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” 
Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, Colegiul Economic „Gheorghe Chiţu” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 1 abţinere (Vasile Marian) 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 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 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul local al municipiului Craiova, pentru anul 2023, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 
cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice 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 costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2023, după cum 
urmează: 
a) 7.040 lei/lună/beneficiar pentru persoanele dependente, încadrate în gradele 
de dependență I A, I B, I C; 
b) 4.820 lei/lună/beneficiar pentru persoanele semidependente, încadrate în 
gradele de dependență II A, II B, II C; 
c) 3.632 lei/lună/beneficiar pentru persoanele care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență III A, III B. 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali în cuantum 
de 1.400 lei/lunar. 

Art.3. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau 
susţinătorii legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



sed ord. 26.01.2023                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

 
 
Art.4. Pe data prezentei, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.32/2022. 
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului 
Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., modificarea actului constitutiv al societății 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

         Aş vrea şi eu să ştiu mai multe detalii, cu ce se doreşte a se face, prin adăugarea asta 
de două noi coduri CAEN. Am văzut ceva, creştere animale şi alte activităţi pentru 
Salubritate. Să ni se spună şi nouă, mai exact, ce se urmăreşte şi ce se doreşte a se face, 
pe viitor, în cadrul acestei companii, precum şi sursa de finanţare a viitoarelor activităţi. 
         D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
         Nu presupune nicio sursă de finanţare în plus. Pur şi simplu, am avut câteva procese 
în instanţă cu asociaţiile pentru protecţia animalelor. Avem, în continuare, procese. Nu 
ştiu dacă ştiţi, dar ne şi suspendaseră, la un moment dat, dreptul de a mai captura câinii 
maidanezi. Asta, în urmă cu vreo două luni de zile. Am pierdut la Judecătorie. M-am 
prezentat şi eu în instanţă, deşi n-am fost chemată, dar am pledat în instanţă ca să putem 
face în continuare, ca această activitate de prindere a cîinilor maidanezi, care este deosebit 
de importantă pentru municipiul Craiova. Vedem ce se întâmplă la Bucureşti, nu vrem să 
se întâmple acelaşi lucru şi în oraşul nostru. Atunci când s-a făcut statutul acestei societăţi, 
s-a omis, pur şi simplu, acest cod CAEN. Şi, din cauza asta, suntem tot timpul, daţi în 
judecată, pentru că unii înţeleg că noi nu avem dreptul să capturăm câinii maidanezi. Sigur 
că am putea să folosim şi într-o altă manieră şi sper din toată inima ca să se gândească şi 
colegii noştri de la Salubritate la acest aspect. De exemplu, sunt persoane care vor să 
plece, o săptămână, două săptămâni, în concediu şi nu au unde să-şi lase câinele. Şi atunci, 
dacă vor să-l lase în padocul pe care îl are în administrare Salubritatea, pot să o facă. Deci, 
astea sunt, nu este nimic în plus, financiar sau altceva. Doar reglăm nişte lucruri care se 
întâmplă în toate celelalte municipii din România.  
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Diana Mihaela 

Dimian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. din data de 30.01.2023, modificarea art.6 – domeniul de activitate din actul 
constitutiv al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prin introducerea a două noi 
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obiective de activitate secundare: 0149 - creșterea altor animale şi 9609 – alte 
activități de servicii n.c.a.. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dna. Diana Mihaela Dimian, 
să semneze actul constitutiv actualizat. 

Art.3. Se împuternicește dl. Mihai-Vlad Butari, administratorul S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L., să efectueze cuvenitele menţiuni la Oficiul Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Dolj.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ,  dna. Diana Mihaela Dimian, dl. Mihai-Vlad Butari și 
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

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

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

- 3 abţineri (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard) 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal 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 organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, 

conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.273/2021. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Sport Club Municipal Craiova 
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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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal 

Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.274/2021. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

9. 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  vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

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

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

     Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  

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

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii 
în care a fost emis. 
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Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină imposibilitatea 
exercitării activităţii de administrare a condominiilor. 

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

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

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

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

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

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru 

modificarea corespunzătoare a  Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat 
al municipiului Craiova, a unui bun, în vederea scoaterii din funcţiune, casării 
şi valorificării 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

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

Craiova, a bunului identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, concesionat către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Art.2. Se mandatează Directorul General al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, să 
îndeplinească operaţiunile legale de scoatere din funcţiune, valorificare sau 
casare a bunului  prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Bunul care trece în domeniul privat conform art.1, rămâne în concesiunea S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A., până la efectuarea operațiunilor legale de 
scoatere din funcțiune, de casare și de valorificare a materialelor rezultate în 
urma acestei proceduri. 
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Art.4. Sumele obţinute din valorificarea bunului prevăzut la art.1, vor constitui venit la 
bugetul local. 

               Art.5.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.522/2007, nr.465/2010, 
nr.146/2012 şi nr.531/2018. 

            Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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. 
 
 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.556/2022 referitoare la trecerea din domeniul 
public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi demolării 
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, prin majorarea valorii de inventar a bunurilor din anexa la 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.556/2022, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

               Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.8 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la                             
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, cu modificările şi completările ulterioare.                                  

              Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi unităţile de învăţământ 
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru 
anul şcolar 2023-2024 
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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 organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2023-2024, conform 
anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul 
privat al Municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Florescu: 

         La acest punct, am constatat că se fac nişte schimburi de terenuri şi aş adresa 
următoarea întrebare. Schimburile de terenuri se fac între Consiliul Local Municipal 
Craiova şi una sau mai multe persoane fizice. Nu trebuia să fim şi noi consultaţi înainte? 
Practic, suntem puşi în faţa unei situaţii finalizate, s-a făcut tranzacţia. 
       Dl. Director Gâlea: 
       Lună de lună avem astfel de terenuri . Este actualizarea domeniului privat cu aleile 
cedate de către proprietari persoane fizice, prin declaraţie de renunţare la dreptul de 
proprietate în favoarea municipiului Craiova. Lună de lună avem astfel de terenuri 
introduse în inventarul domeniului privat pe baza declaraţiilor de renunţare la dreptul de 
proprietate. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Trebuie să vă consultăm dacă vor cetăţenii să-şi doneze terenurile? 
       Dl. Consilier Local Florescu: 
       Nu, dacă este schimb de terenuri.  
       Dl. Preşedinte: 
       Nu este schimb. 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  

municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte 

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

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c) se anulează poziţiile cu privire la bunurile identificate în anexa nr.4 care face 

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

Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, cu modificările 
şi completările ulterioare.                                  
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               Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

- 3 abţineri (Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Vasile Marian) 
 
 

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

vot în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 

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

Art.2. Predarea  bunurilor prevăzute la art.1 se va face în baza unui proces verbal de 
predare . 

Art.3. Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova va suporta toate cheltuielile cu funcţionarea, întreţinerea şi asigurarea de 
raspundere auto pentru bunurile prevăzute la art.1. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova. 

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

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere 
nr.4759/23.02.2015, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. 
BOBILMAR 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, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractului de închiriere 

nr.4759/23.02.2015, încheiat între S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. 
BOBILMAR S.R.L., având ca obiect terenul în suprafaţă de 26,44 mp, care 
aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală, 
poziţia cadastrală 98. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, precum şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. BOBILMAR S.R.L. 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 încetarea contractului de concesiune 
nr.34129/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Porojan Mihaela-Laura, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. 
Porojan Mihaela-Laura 

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 contractului de concesiune nr.34129/19.05.2006 încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Porojan Mihaela-Laura, medic titular 
al Cabinetului Medical Individual Dr. Porojan Mihaela-Laura, având ca obiect 
exploatarea spaţiului, cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 28,35 mp, 
situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14 (Micropoliclinica 
Brazda lui Novac), începând cu data de 01.02.2023. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
încetare 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.238/2004 şi nr.85/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Cabinet Medical Individual 
Dr. Porojan Mihaela-Laura vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



sed ord. 26.01.2023                                                        20                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie 
nr.13P/10.06.2019, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capricorn 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 modificarea contractului de superficie nr.13P/10.06.2019, încheiat 

între Municipiul Craiova şi S.C. Capricorn S.R.L., având ca obiect asigurarea 
dreptului de folosinţă asupra terenului aparţinând domeniului privat al 
municipiului Craiova, în suprafaţă de  324 mp.,  situat în Calea Bucureşti, bl.P2, 
prin cesiunea acestuia către Zamă Ioan. 

 Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a contractului de superficie nr.13P/10.06.2019. 

 Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.159/2017. 

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

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

20. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.659/2022 referitoare 
la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele 
municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct reparăm, practic, o eroare materială. Aş dori să îmi răspundă cineva 

dacă s-a făcut o investigaţie internă şi este cineva vinovat de această eroare materială şi, 
mai ales, dacă această eroare materială a produs efecte. 

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu: 
Am verificat la iniţiator, care este Serviciul de Pieţe. Dintr-o eroare, la consemnarea 

prin rubricatura pe care o are coloana, în mod greşit s-a făcut coloană în dreptul uneia 
dintre sume. Uitaţi-vă, vă rog, la pagina unde sunt aceste boxe şi veţi vedea că hotărârea 
privind impozitele şi taxele aprobată anterior , are aceleaşi sume, aceleaşi categorii, 
aceeaşi clasificare, numai că departajarea dintre închirierea suprafeţei aparţinând 
publicului, cu cele de deasupra care sunt pentru boxe, erau în aceeaşi categorie. Nu au 
produs efecte, nu s-a încasat nimic, deci este motivul pentru care poate fi îndreptată 
eroarea materială.  

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

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.659/2022, la capitolul „Tarife minime lunare pentru 
închirierea prin licitație publică a terenurilor și a spațiilor comerciale situate în 
piețele aflate în proprietatea/exploatarea SC Piețe și Târguri Craiova SRL, pentru 
anul 2023”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.659/2022. 

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 duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu 
oneros, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului 
Craiova, situat în str. 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. (1) Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prestației 

titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros,  constituit în favoarea 
dlui.Demetrescu Constantin, asupra terenului care aparţine domeniului privat al 
municipiului Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.79, bl.C8, în suprafață de 
50 mp., anual în cuantum de 6.860 lei/an, echivalent a 1.392 euro/an, respectiv 
lunar în cuantum de 572 lei/lună, echivalent a 116 euro/lună, precum şi 
contravaloarea folosinţei terenului pe ultimii trei ani, în cuantum de 16.129 lei-
echivalent a 3.273 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu și dl. Demetrescu Constantin 
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. 
 
 
       Dl. Preşedinte: 
       De la punctele 23 la 26 aprobăm finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, a contribuţiei proprii la şcoli. Sunt proiecte europene. Cine este de 
acord cu votarea în bloc? Votat cu unanimitate de voturi. 
       Acum supun la vot proiectele de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.   
 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale 
„Traian” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „DAVINCI-
Dezvoltarea Abilităţilor de Viaţă prin ÎNvăţare CreatIvă” 
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 finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 7.001,78 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale 
„Traian” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „DAVINCI-
Dezvoltarea Abilităţilor de Viaţă prin ÎNvăţare CreatIvă”, în cadrul Programului 
Operaţional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, 
Prioritatea de investiții 10.i, apelul de proiecte POCU/987/6/26,  

            Cod SMIS 154071. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 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 aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale 
„Sfântul Gheorghe” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului 
„OUTDOOR TEACH” 
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 finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a 

sumei de 6.723,56 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale 
„Sfântul Gheorghe” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului 
„OUTDOOR TEACH”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
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(POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.i, 
apelul de proiecte POCU/987/6/26, Cod SMIS 154559. 

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

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

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Şcolii Gimnaziale 
„Ion Ţuculescu” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului 
„OUTDOOR TEACH” 
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 finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 4.545,19 lei, reprezentând contribuţia proprie a Şcolii Gimnaziale „Ion 
Ţuculescu” Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „OUTDOOR 
TEACH”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU), Axa 
Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.i, apelul de 
proiecte POCU/987/6/26, Cod SMIS 154559. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu” 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 aprobarea finanţării, din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Energetic 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Un viitor mai bun. 
Educaţie nonformală în sistem Outdoor” 
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 finanţarea, din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 8.517,02 lei, reprezentând contribuţia proprie a Liceului Energetic 
Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „Un viitor mai bun. Educaţie 
nonformală în sistem Outdoor”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
(POCU), Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.i, 
apelul de proiecte POCU/987/6/26, Cod SMIS 154386. 



sed ord. 26.01.2023                                                        24                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

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

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
        Dl. Preşedinte: 
       De la punctul 27 la 34 sunt documentaţii de avizare a indicatorilor tehnico economici 
pentru străzile: Măslinului, Mangaliei, Odesa, Albăstrele, Giuseppe Verdi, Aleea 1 
Rovine, Aleea 2 Rovine. Cine este de acord cu votarea în bloc? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
      Supun la vot proiectele de hotărâre. Cine este pentru? Proiectele au fost votate cu 
unanimitate de voturi. 
 
 

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

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Măslinului”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           1.877.011,53 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              1.685.670,06 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            4 luni  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

municipiul Craiova – Modernizare strada Mangaliei”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           473 216.99 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              373 286.71 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            4 luni  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Odesa”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           4.127.350,065 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              3.859.454,192 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            4 luni  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Albăstrele”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           1.249.001,63 lei 
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  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                 891.818,73 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            4 luni, din care 1 lună 

proiectare şi 3 luni  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Giuseppe Verdi ”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           1.057.044,36 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                 818.619,45 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                            4 luni,  din care 1 lună 

proiectare şi 3 luni  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada 
Aleea 1 Rovine” 
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 de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 1 Rovine”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           204.873,85 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                98.732,22 lei 
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            Durata de realizare a investiţiei                                           4 luni,  din care 1 lună 
proiectare şi 3 luni  execuţie, 

              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada 
Aleea 2 Rovine” 
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 de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 2 Rovine”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                             417.513,59 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                294.877,24 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                           4 luni,  din care 1 lună 

proiectare şi 3 luni  execuţie, 
              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi 
reabilitare străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada 
Aleea 3 Rovine” 
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 de avizare şi indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi trotuare în 

municipiul Craiova – Modernizare strada Aleea 3 Rovine”, varianta 1, astfel: 
            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                             187.113,93 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                  88.340,84 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                           4 luni,  din care 1 lună 

proiectare şi 3 luni  execuţie, 
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              prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Amenajare ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 
1 Mai” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

         Aş vrea să discutăm în calup toate aceste puncte de pe ordinea de zi pentru că avem 
prima dată o construcţie de o nouă fântână pe care noi o considerăm inoportună pentru 
municipiul Craiova, şi anume pe bvd. 1 Mai. Suntem aici, în consiliul local, să stabilim 
oportunitatea sau inoportunitatea anumitor proiecte, să deliberăm. Considerăm că la câte 
lipsuri şi nevoi sunt în municipiul nostru legate de infrastructură, educație, școli și așa 
mai departe, nu ne trebuie fântâni cu 10 milioane de euro, fântânile noi. Iar, mai departe, 
legat de reabilitarea celorlalte fântâni, a căror sumă este de 5 milioane de euro, totodată 
considerăm că este o sumă mult prea mare pentru a se investi în reabilitarea unor fântâni. 
Practic, pentru că tot am vorbit la începutul şedinţei, cele 15 milioane de euro care s-ar 
cheltui pe aceste fântâni arteziene şi statui, şi statuete, reprezintă subvenția integrală pe 
anul acesta pentru gigacaloria cetățenilor. Dacă vă aduceţi aminte, la ședința din 
decembrie, anul trecut, v-am făcut un calcul și ar trebui să dăm 15 milioane de de euro 
astfel încât să compensăm creșterea respectivă din decembrie de 140 sau 150 de lei, astfel 
încât cetățenii Craiovei să nu mai simtă nimic la buzunar și să nu moară de frig, la propriu, 
în case, pentru că asta este o reală problemă. Oamenii nu-şi mai permit să plătească 
energia termică pentru că Primăria Craiova nu mai subvenţionează deloc. Sau 
subvenţionează cu 43 lei şi am văzut că se anunţă dublare de la 40 la 80 lei. Practic, asta 
va însemna o scădere de maxim 5% pe facturile de întreţinere.  
       Dl. Preşedinte: 
       Aţi spus să dăm banii, dar aceştia sunt pe fonduri europene. Puteţi spune linia de 
finanţare europeană de unde să luăm banii aceştia? Să nu aruncaţi aşa, cuvinte aiurea. 
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Ieri, în şedinţa de comisie, d-na primar spunea că aceste fântâni se vor face pe fonduri 
europene. Vreau să vă spun că nu scrie nicăieri, în materialele pe care ni le-aţi prezentat, 
că se vor face pe vreun fond european,  nu este identificată nicio axă, iar zona de care 
vorbea d-na primar, de regenerare urbană, cuprinde o mie de alte chestii mult mai 
interesante decât nişte fântâni care au nişte costuri de exploatare uriaşe în viitor. 
Regenerare urbană înseamnă transport verde, părculeţe, spaţii verzi, nu fântâni. Deci, şi 
aici, dacă mă întrebaţi pe mine, din punct de vedere al transparenţei, trebuia pus în 
dezbatere publică să decidă cetăţenii sau consiliul local pe ce axă şi pe ce ax ar trebui să 
mergem din regenerarea urbană. Evident că noi nu vom susţine aceste puncte de pe 
ordinea de zi şi vom vota împotrivă pentru că, aşa cum aţi spus, considerăm că banii 
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aceştia, 15 milioane de euro, pot avea altă destinaţie mult mai folositoare pentru 
municipiul nostru. Mulţumesc mult! 
        Dl. Consilier Local Cîrceag: 
        O să fiu puţin mai scurt şi o să adresez şi câteva lucruri pe care le-am văzut în spaţiul 
public în ultimele zile referitor la faptul că, doar pentru că sunt făcute a fi finanţabile pe 
fonduri europene, e ok să dăm 10 milioane de euro pe statui şi fântâni, în mijlocul unui 
bulevard cu 6 benzi. În primul rând, nu există o axă de finanțare pentru statui și fântâni. 
Există una pentru regenerare urbană, care, așa cum a zis colegul meu, include niște 
obiective care ar fi mult mai importante pentru Craiova: Printre altele: reabilitarea 
monumentelor. Dacă voi ne spuneți că în momentul de față am rezolvat cu monumentele 
în Craiova și putem trece la fântâni de 10 milioane de euro, înseamnă că trăim în orașe 
complet diferite. În al doilea rând, reabilitarea sau construirea de blocuri de locuinţe 
sociale. Proiectul cu cartierul chinezesc este mort şi îngropat şi noi dăm bani pe fântâni. 
Mobilitate urbană: de la începutul mandatului vă cerem, ori piste de biciclete, ori benzi 
dedicate pentru autobuz, ori investiții în sensul ăsta ca să rezolvăm problema traficului în 
Craiova. Nu facem nimic. Nu accesăm fonduri europene, dar accesăm pentru fântâni de 
10 milioane de euro. 
       Şi, ca o notă personală, aşa, ca să închei. Înţelegeam dacă erau fântâni, decoraţii, într-
un parc, şi stătea cineva şi se juca pe o băncuţă, se uita la ele,  se bucura de investiţia asta. 
Dar noi dăm 10 milioane de euro pe care este investiţia cea mai mare dintre cele trei 
investiţii preconizate pentru aceste fântâni, pentru niște fântâni care sunt în mijlocul unui 
drum. Cine se bucură de ele, oamenii care sunt blocați în trafic? 
      Dl. Consilier Local Florescu: 
      Eu, în momentul în care am citit pentru prima dată ordinea de zi, trebuie să recunosc  
că am rămas surprins, de când sunt consilier local, niciodată nu au fost pe ordinea de zi 
patru puncte care să se refere la acelaşi lucru, şi anume, la fântâni. Nu cred că acesta este 
proiectul de dezvoltare al Craiovei şi, de aceea, nu reiau problematica pe care a adus-o în 
atenţie colegul nostru, privind proiectul, axa regenerare urbană, ş.a.m.d. Nici dacă 
fântânile vor fi construite pe fonduri europene sau nu. Pur şi simplu, mi se pare sau 
consider că nu acesta trebuie să fie proiectul de dezvoltare al Craiovei, nu acestea sunt 
priorităţile Craiovei. De aceea, eu voi vota împotriva acestor patru puncte de pe ordinea 
de zi. 
       Dl. Consilier Local Sas: 
       Şi eu voi vota împotriva acestor patru puncte de pe ordinea de zi. Să cheltui 15 
milioane de euro pe fântâni arteziene, nu este prioritatea numărul 1 pentru municipiul 
Craiova. Această sumă este de trei ori mai mare decât subvenţionarea creşterii preţului la 
căldură pentru patruzeci de mii de familii din municipiul Craiova, iarna aceasta. D-na 
viceprimar, vă rog frumos, nu mă mai întrerupeţi. În primul rând, nu aţi identificat acea 
axă de finanţare. Ea nu este prevăzută în acest proiect de hotărâre. În al doilea rând, au 
spus şi colegii mei mai devreme, regenerare urbană nu reprezintă doar să dai 10 milioane 
de euro pe nişte fântâni arteziene, pe un bulevard care este inundat de câte ori plouă,  în 
care nu am rezolvat problemele de canalizare, n-am rezolvat problemele de reţea de 
termoficare şi n-am rezolvat nici măcar acel semafor care, nici măcar nu funcţionează. 
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Deci, este total aberant să cheltui nişte sume uriaşe pe aşa ceva. Aşadar, voi vota 
împotrivă. Vă mulţumesc! 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Noi, astăzi, avem de votat un proiect de hotărâre ce priveşte un studiu de fezabilitate. 
Mă rog, mai multe. Eu nu o să duc discuţia la costuri, că o să fie din buget, că o să fie din 
fonduri europene, asta este de văzut şi nu face obiectul votului de astăzi. Obiectul votului 
de astăzi îl reprezintă câteva studii de fezabilitate. Dacă analizăm aceste studii de 
fezabilitate, ne dăm seama că, deși suntem în anul 2023, nu ne folosim de tehnologiile de 
care ar trebui să se folosească o administrație profesionistă, cum ne considerăm la nivelul 
municipiului Craiova. Nu avem nici măcar un videoproiector, unde să vedem. Dar n-avem 
ce să vedem, pentru că în SF sunt trei poze făcute cu cunoștințe minime de clasa a IV-a, 
suprapuse. Două balerine pe o poză, nu ştiu în ce software se lucrează. Acest studiu de 
fezabilitate  a costat câteva zeci mii de euro. Din punctul meu de vedere, studiul de 
fezabilitate este făcut la nivel de amator.  Înţeleg că avem un contract cadru cu o firmă de 
proiectare. Aceste lucruri le-am aflat din presă, pentru că, din păcate, nu ştiu, nu avem 
acest contract cadru cu firma de proiectare. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu era normal să 
facem un contract cadru cu o firmă de proiectare, pe chestiuni ce ţin de creativitate. 
Puteam să facem un contract cadru, într-adevăr, pe chestiuni tehnice, de genul expertize 
tehnice, lucrări de cadastru. Şi, ca să nu credeţi că sunt aşa cârcotaş, vreau să vă şi felicit 
că v-aţi mişcat relativ repede cu proiectele pe care le-aţi depus pe PNRR. Ştim cu toţii că 
proiectele pe PNRR vin cu viteză foarte mare şi este nevoie să faci tot felul de expertize 
şi de lucrări tehnice, dar, repet, când discutăm de creativitate, nu putem să lăsăm pe mâna 
unei singure persoane sau a unei singure echipe de proiectare pentru că, noi, cu toţii, avem 
o creativitate limitată. La astfel de proiecte trebuie să facem concurs de soluţii, la care, cu 
siguranţă, pot participa şi cei din Uniunea Europeană, pentru că, scrie aici că vom ajunge 
la total proiectare şi asistenţă tehnică pentru acest proiect, la aproximativ patru sute de 
mii de euro. Vă garantez că existau firme în Uniunea Europeană care puteau participa la 
astfel de concurs de soluţii, din ţări recunoscute pe design urban, care au facultăţi de 
profil, cum ar fi: Anglia, Franţa, Italia. 
       Dl. Preşedinte: 
       Anglia nu mai este în Uniunea Europeană. 
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Am înţeles, dar să ştiţi că are o universitate specializată în design urban. Noi avem un 
studiu de fezabilitate şi sunt curios să vedem în contractul de proiectare dacă sunt 
prevăzute sau le solicităm acestor proiectanţi să proiecteze respectând standardul BIM, 
standard BIM despre care vorbeşte toată lumea în Uniunea Europeană, care se 
implementează, care şi în România există un memorandul din standardul BIM. Pentru că 
noi trebuie să începem încet încet să creăm un model digital al oraşului. Nu mai merge cu 
două poze. Suntem în 2023.  
     În ceea ce priveşte conceptul de regenerare urbană, pentru că înţeleg că aici sunt 
încadrate aceste fântâniţe, să ştiţi că există ghiduri multe. Au făcut şi ADR-urile, a făcut 
şi Banca Mondială în România, cu specialişti. Nu am regăsit niciun astfel de element, 
pentru că elementele definitorii în regenerare urbană sunt două: spaţiul public şi 
comunitatea. Încă de când a fost înfiinţat acest concept de regenerare urbană în secolul 



sed ord. 26.01.2023                                                        31                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

trecut, în America, a fost similar cu cuvântul consens. Nu vreau să dau exemplu alte oraşe 
din ţară, nu-mi place, am orgoliu de craiovean, dar am văzut că, şi la Timişoara, şi la Cluj, 
se consultă comunitatea, cartierul respectiv, când se vorbeşte de regenerare urbană şi 
concluziile rezultate se introduc în studiul de fezabilitate. Aşa se procedează. Haideţi să 
fim profesionişti.  
       Şi, în încheiere, pentru că, v-am spus, nu vreau să-mi daţi răspunsuri cu cei 15 
milioane, că o să fie pe fonduri europene. Noi, astăzi, analizăm aceste studii de 
fezabilitate. Pe axa asta din regenerare urbană, din PNRR, o mică parte reprezintă spaţiile 
verzi, inclusiv infrastructură subterană. Da, realizarea de parcări supraetajate sau 
subterane, reabilitare de clădiri. Deci, când vorbim de regenerare urbană, vorbim şi 
economic, şi social. Are multe paliere regenerarea urbană, nu se referă strict la spaţiile 
verzi. Un proiect frumos de regenerare urbană ar fi fost să vedem într-un cartier, nu ştiu 
dacă neapărat Craioviţa, sau alt cratier, cu o densitate mare de populație, în care, prin 
această axă de regenerare rubană, prin PNRR, se puteau reabilita toate curțile școlilor, se 
putea face o parcare supraetajată, şi încă două trei chestii. Asta era un proiect de 
regenerare urbană, în consultare cu cetăţenii.  În concluzie, noi, consilierii Partidul 
Național Liberal, să nu înțelegeți că suntem împotriva conceptului de regenerare urbană, 
ne dorim regenerare urbană,  suntem împotriva acestor studii de fezabilitate care, din 
punctul nostru de vedere, nu sunt în concordanță cu cu ceea ce-și doresc cetățenii. Vă 
mulţumesc frumos! 
       Dl. Preşedinte: 
       Referitor la cele patru puncte, o să vă răspundă d-na Primar. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Sper să-mi şi daţi timpul necesar, având în vedere că au fost mai multe intervenţii. 
Aş vrea să răspund tuturor. Avem axă de finanţare, ca să ştiţi, este prioritatea 7, şi, dacă 
vreţi, vă citesc şi din ghid pentru ce poate fi ea folosită şi apoi, o să vă spun şi care sunt 
celelalte lucruri pe care le vom face, în afară de fântâni, în aceste zone de regenerare 
urbană. Se spune aşa: „ regenerarea urbană urmăreşte revitalizarea zonelor urbane aflate 
în dificultate, pe baza următoarelor principii: reabilitarea patrimoniului reprezentat de 
cartierele istorice, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în cartierele de locuit. Mixtarea 
funcţională şi socială în zonele nou construite , acestea implicând şi facilitatea accesului 
la locuire decentă a categoriilor defavorizate. Amenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului 
public: pieţe, scuaruri, parcuri, mobilier urban. Modernizarea infrastructurii urbane, reţele 
de apă, gaz şi electricitate, drumuri şi reţele de transport în comun”. Şi aici, aş vrea să vă 
spun că într-un proiect de regenerare urbană, nu intră doar fântânile şi nu avem de gând 
să lăsăm doar fântâni arteziene într-un proiect de regenerare urbană. Şi o să vă spun şi ce 
intră la pachet cu aceste fântâni pentru zonele respective şi care sunt zonele pe care noi 
vrem să le regenerăm urban, cu o prealocare de 44 milioane de euro, pe care o avem la 
dispoziţie. Deci, aceşti bani, 44 milioane de euro, nu pot fi daţi la gigacalorie, sau în altă 
parte, pur şi simplu, pot merge doar pe ceea ce apare în ghid ca fiind finanţabil. Ne-am 
gândit la mai multe zone din oraşul Craiova. Şi aici aş vrea să fac o adăugire, că este 
posibil să avem mai mult de 44 milioane pentru că, per total regiunea Oltenia sunt mai 
mulţi bani şi, bineînţeles că vom fi pregătiţi şi cu proiecte în portofoliu, astfel încât să 
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putem să luăm şi de la ceilalţi care nu se mişcă, poate, suficient de repede cum se mişcă 
Craiova. 
        De exemplu, avem zona centrală, unde cele două fântâni trebuiau reabilitate. Clar. 
Aici cred că nu are nimeni niciun dubiu. Este vorba de fântâna lui Solomon, de zece ani 
tot aud această chestiune, că ar trebui să facem reabilitarea fântânii. Nu am făcut-o până 
acum, pentru că ar fi trebuit să o fac pe fonduri de la bugetul local şi nu vreau să bag în 
fântâni arteziene buget local. Evident că, în momentul în care am prins o axă de finanţare, 
am introdus, obligatoriu, şi această fântână şi cealaltă de la Doljana. Dar, în zona 
respectivă mai intră ceva, mai intră Filarmonica Oltenia, de exemplu, care se va reabilita 
complet. Mai intră extinderea pieţei Mihai Viteazu, pentru că suntem singurul mare 
municipiu din România care avem o piaţă atât de mică. Nu putem să facem concerte acolo, 
nu putem să facem nimic, pentru că spaţiul este prea mic faţă de câţi doritori ar fi. Am 
început să facem concertele undeva, la Universitate, astfel încât să se poată extinde pe tot 
A.I. Cuza, dar, este clar că va trebui să extindem piaţa Mihai Viteazu. Apoi, avem 
parcarea de la Mercur care, de asemenea, trebuie să fie reabilitată. Apoi,  avem pasarela 
care este la Sfânta Treime, care nu duce nicăieri, care nu spune nimănui, nimic, care este 
într-o paragină totală. Deci, aceasta ar fi prima zonă pe care noi vrem să o reabilităm.  
       A doua zonă de interes public pentru noi, este cea din 1 Mai. De ce 1 Mai? Pentru că 
acest cartier, după zona centrală, este cel mai vizat de ceilalţi locuitori ai Craiovei, ca să 
se plimbe acolo. Avem stadioanele: stadionul de atletism, avem stadionul de fotbal, avem 
stadionul Tineretului care va fi reabilitat, avem încă 2 săli de sport care vor fi în 
construcţie pe fonduri de la Compania Naţională de Investiţii. Este vorba de zona Piaţa 
Veche care se va regenera. Va veni, în curând, studiul de fezabilitate ca să vedeţi ce facem 
şi acolo. Sunt două săli de sport pe care vrem să le construim. Este vorba de o sală de 
scrimă şi o sală de box, asta pentru că în istoria sportivă a acestui oraş, aceste două sporturi 
ne-au adus foarte multe medalii şi, din păcate, nu s-a investit foarte mult în ele, în ultima 
perioadă. Aşadar, în afară de această salbă de fântâni, fântâna de la Ciupercă, iarăşi, 
trebuia reabilitată clar, va intra în zona respectivă şi altceva. Ce anume? Reabilitarea 
Liceului Marin Sorescu. Vrem, de asemenea, ca să unim cu zona Unirii pe tot ceea ce 
înseamnă această parte de reabilitare, să avem şi Grădina de vară Patria, pe care  s-o 
reabilităm, s-o introducem în circuitul turistic. Acolo, însă, nu va fi nevoie de fonduri 
europene, pentru că putem s-o facem reabilitarea cu RAADPFL, dar ne interesează, tot în 
zona respectivă, să cumpărăm terenul de la Service Poiana care poate să fie o parcare cu 
400 de locuri cel puţin, care să deservească întreaga zonă. Să nu uităm că acolo avem 
Universitatea de Medicină, avem liceul, avem Casa Armatei,  deci este o zonă întreagă 
suprapopulată pentru care nu există locuri de parcare. Evident că ne dorim ca să avem şi 
acolo o parcare. Pe lângă astea, sigur, reţelele, toate celelalte lucruri de infrastructură 
urbană, străzile adiacente, toate vor fi prinse în acest proiect de regenerare urbană, nu 
doar fântânile. Ştiu că, politicianist, sună bine, să arătăm că, uite, pe ce se aruncă banii. 
Dar nu, noi pe toate componentele pe care vi le-am citit, va trebui să avem câte un obiectiv 
ca să facem regenerarea urbană. Deci, inclusiv scuarurile. 
       Apoi, ne interesează foarte mult zona Colibri. Am cumpărat anul trecut Teatrul de 
păpuşi Colibri. Am achiziţionat, de asemenea, un teren, care poate să devină părculeţ în 
zonă. Intenţionăm, de asemenea, să mai facem o parcare, în zonă. Deci, o altă zonă de 
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regenerare urbană care ne interesează. Închidem, practic, cred că 25% din suprafaţa 
Craiovei, doar cu aceste proiecte de regenerare urbană.  
       După aceea, vrem să ne uităm în Craioviţa. Într-adevăr, aici va trebui să consultăm 
publicul din Craioviţa, pentru că noi nu am avut nicio idee cu ceea ce am putea să facem 
din cinematograful Craioviţa pe care l-am preluat la Primărie. M-am uitat şi eu, am fost 
cu toată echipa. Este foarte mare, foarte mare. Nu ştim dacă structura mai rezistă ca să 
poată să fie transformat în sală de spectacole sau altceva. Şi, oricum, ar trebui întrebaţi 
locuitorii din zonă. Nu ştim dacă nu s-ar preta, mai degrabă, o parcare în locul acestui 
cinematograf, adică este clar că în zona respectivă încă mai avem de lucru.  
       O altă zonă de regenerare urbană pe care o luasem în calcul, este cea din Făcăi. Acolo 
avem Muzeul Apei, pe care însă, l-am găsit pe o axă pe fonduri transfrontaliere, să-l 
mutăm, pentru că valoarea de investiţii  nu este foarte mare. Aşadar, ca să fac un rezulat, 
nu este vorba doar de fântâni arteziene. Dacă duceţi discuţia politic, doar în această 
direcţie, în condiţiile în care, oricum, trebuie să reabilităm cele trei fântâni pentru că încep 
să devină o pată a oraşului, eu vă spun că nu sunteţi pe direcţia bună, pentru că sunt 
absolut convinsă că, în momentul în care se vor vedea toate proiectele integrate, de 
dezvoltare urbană şi de regenerare urbană, locuitorii vor fi mulţumiţi.  
       Ca să răspund şi la celelalte lucruri. Despre gigacalorie, ce are gigacaloria cu 
fondurile europene, eu n-am reuşit să înţeleg, dar despre gigacalorie, o să vreau să fac o 
prezentare, aşa cum a spus şi dl. preşedinte , pe larg, la finalul şedinţei. 
       În ceea ce priveşte transportul verde, ne spuneţi că aceşti bani am putea să-i luăm 
pentru transport verde. Anul acesta avem transportul verde în Craiova rezolvat. Toate 
autobuzele din Craiova vor avea o vechime de maxim 10 ani de zile. Adică sunt cele care 
deja au început să fie achiziţionate din anul 2014 şi până acum, dar noi, în fiecare an, am 
achiziţionat autobuze noi. Urmează să vină încă 30 de autobuze noi şi, de asemenea, prin 
PNRR, am mai solicitat alte autobuze. Deci, undeva la jumătatea acestui an, vom avea 
capacitatea de a asigura transportul public în condiţii foarte decente, nu numai în oraşul 
Craiova, dar şi în zona metropolitană. Mai mult decât atât, tramvaiele, aţi văzut, au 
început să sosească, iarăşi, în următoarele luni, le veţi vedea pe toate pe şine. Deci, nu 
puteam să investim în transportul verde, pentru că am investit pe alte axe, şi, deja acest 
transport este rezolvat. 
       În ceea ce priveşte cartierul chinezesc, să ştiţi că şi aici problema este rezolvată, în 
sensul că, deja, ANL are prevăzuţi bani ca să facă această investiţie. Noi lucrăm acum la 
proiectare. Deci, în Primăria Craiova, se lucrează, în acest moment, la proiectarea pentru 
blocurile respective. De ce? Pentru că ANL ne-a solicitat să nu mai fie blocuri de 10 etaje 
acolo, să fie blocuri de 6 etaje. Nu ştiu de ce. Asta este dorinţa dumnealor şi, mai mult 
decât atât, aceste locuinţe vor deveni locuinţe de serviciu. 
       În ceea ce priveşte faptul că nicăieri nu sunt fântâni arteziene pe un bulevard. Păi, în 
Bucureşti, capitala României, cel mai important punct de atracţie al capitalei este chiar  
bulevardul din Piaţa Constituţiei unde sunt aceste fântâni arteziene, pe scuarul din 
mijlocul bulevardului, la Palatul Parlamentului. 
       Spuneţi că avem alte priorităţi ale Craiovei, bulevardul Râului că se inundă toată 
zona. Stimaţi colegi, probabil că aţi început să citiţi proiectul de buget şi aţi văzut că se 
lucrează deja în primărie şi că se va continua investiţia şi în anul acesta. Adică 
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decolmatăm casetele care sunt deja pe bulevardul Râului, iar de la pod încolo, unde 
canalul nu a fost casetat, va fi casetat. Şi, mai mult decât atât, va fi şi un bulevard cu patru 
benzi care va merge până la ieşirea din oraş. De ce n-am făcut această investiţie până 
acum? În primul rând, pentru că nu am avut proprietatea terenului care a fost la UAT 
Podari. În momentul în care noi am transferat acest teren în proprietatea municipalităţii, 
ne-am şi apucat de acest proiect şi, după cum vedeţi şi dvs. în proiectul de buget, deja se 
lucrează la el. 
       Apoi, aţi vorbit despre faptul că nu ştiţi nimic despre acordul cadrul de proiectare. S-
a aprobat în şedinţa de consiliu local, aşa cum se aprobă şi finanţarea pentru tot ceea ce 
înseamnă proiectele Craiovei. Aici, aş vrea să vă fac, însă, o altă precizare, pe care mă 
îngrijorează, ca şi consilieri locali, că nu o cunoaşteţi. Şi anume, nu există o singură firmă 
care face proiectarea pentru municipiul Craiova. A fost o licitaţie deschisă la care puteau 
să participe firme şi din Marea Britanie, şi din Franţa, şi din Germania, şi de unde vreţi 
dvs., pe un acord cadru pe patru ani,  pe care noi am pus tot ce ar putea să existe vreodată 
că se poate finanţa în municipiul Craiova. Asta nu înseamnă că le vom face pe toate sau 
le vom introduce în proiectare. Din cauza asta, valoarea contractului este atât de mare, 
dar, sigur nu se vor cheltui banii respectivi pentru că nu vom putea să construim tot ceea 
ce este în acest acord cadru de proiectare, dar aşa ne obligă legea. În momentul în care ai 
un acord cadru, trebuie să treci absolut tot ce se poate închipui. La acest acord cadru de 
proiectare, au participat la licitaţie foarte multe firme şi au câştigat foarte multe firme, 
care aceste firme, relicitează între ele la fiecare proiect pe care noi îl scoatem. De 
exemplu, aceste fântâni arteziene care, apropos, au şi avizul de resort al Direcţiei de 
Cultură, al Comisiei de For Public, deci ele au fost deja avizate acolo, asta, ca să vedeţi 
că nu le-am făcut doar noi cu proiectanţii, s-au mai uitat şi alţi specialişti pe ele, dar ceea 
ce voiam să vă spun este faptul că pentru fiecare lucrare, au venit firme specializate şi se 
relicitează. De asta nici nu apar proiectele integrate pe care să vi le punem la dispoziţie în 
Consiliul Local. Adică, acel proiect de regenerare urbană care să cuprindă şi liceul, să 
cuprindă şi parcare, să cuprindă şi conducte, ş.a.m.d., nu îl vom pune la dispoziţia 
consiliului local integrat, de ce? Tocmai pentru că firmele sunt specializate în proiectare 
pe anumite părţi, după care noi vom uni ceea ce iese de la aceste firme de proiectare şi, 
în mod evident, vom depune acest proiect pe fonduri europene. Deci sunt mai multe firme, 
se relicitează şi sunt firme de specialitate . De altfel, dacă o să vă uitaţi la câştigători, o să 
vedeţi că sunt cele mai importante firme de proiectare din România. Cred că am răspuns 
la toate lucrurile care s-au ridicat. 
       Dl. Preşedinte: 
       Vrea dl. Cîrceag să mai spună ceva. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Atunci facem o şuetă. 
       Dl. Consilier Local Cîrceag: 
       Dacă aţi vorbit 15 minute, cred că aş mai putea să adaug şi eu ceva. 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Am vorbit exact cât aţi vorbit şi dvs. , cei patru împreună. 
       Dl. Consilier Local Cîrceag: 
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       Ne-aţi povestit despre reabilitarea centrului, extinderea pieţei, reabilitarea 
Filarmonicii, reabilitarea Liceului de Artă, nu cred că are nimeni absolut nimic împotrivă 
cu genul acesta de investiţii. Sunt perfect de acord să investim în învăţământ, să reabilităm 
Liceul de Artă, să reabilităm parcurile din jur, dar noi, aici, nu votăm asta. Noi, acum, pe 
ordinea de zi, avem un proiect care se numeşte: proiect de hotărâre privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii amenajare ansamblu fântâni 
arteziene pe bvd. 1 Mai. Asta nu înseamnă că există un proiect mai mare, mai amplu, care 
implică şi nişte investiţii care sunt corecte, asta nu înseamnă că o justifică pe asta. Că 
poate preferam ca cele 10 milioane de euro să fie accesate pentru alte obiective la fel de 
importante, nu pentru nişte fântâni. Repet, ca să avem puţină perspectivă. Anul trecut am 
dat 5 milioane de euro pentru Intencity. Asta costă de două ori mai mult decât Intencity. 
În Italia, Fontana di Trevi au reabilitat-o cu 2 milioane de euro. Noi facem fântâni de 10 
milioane de euro pe bvd. 1 Mai. 
       Dl. Preşedinte: 
       Haideţi să votăm şi vă propun să votăm în bloc punctele 35 până la 38. 
       Dl. Consilier Local Vasile: 
       Esenţa regenerării urbane, înseamnă consens, nu înseamnă unilateral. Înseamnă 
dialog cu cetăţenii. De ce nu facem un dialog cu cetăţenii din cartier, să vedem dacă îşi 
doresc asta? Pentru ei o facem, pentru creşterea calităţii vieţii. Asta am vrut să spun.  
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Să ştiţi că fac sondaje de opinie din trei în trei luni.  
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      Electorale? 
       D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
       Nu. Ştiu cum stau electoral. Foarte bine stau electoral. Dar nu asta mă interesează. 
Mă interesează să ştiu ce-şi doresc cetăţenii. Şi, credeţi-mă, vreau să văd pentru fiecare 
categorie în parte ce şi-ar dori în cartierul lor. Pentru că se fac aceste sondaje de opinie. 
Sunt şi consilieri locali care ne-au spus că au fost sunaţi şi că li s-a cerut punctul de vedere 
la aceste sondaje. Deci, ele chiar se fac şi chiar întrebăm de fiecare dată pe cetăţeni. Eu 
sunt prima persoană din acest municipiu, care îmi doresc ca locuitorilor Craiovei să le 
placă în ce oraş locuiesc, să aibă toate facilităţile şi, din cauza asta, lucrăm pe mai multe 
fronturi. Sunt aceste zone de regenerare urbană pe care se lucrează, dar, în paralel, vedeţi 
probabil la buget şi veţi şti şi cât s-a investit şi anul trecut. Pentru cartierele de periferie, 
utilităţile la care se lucrează. Sunt 130 de străzi care s-au reabilitat anul trecut în cartierele 
de periferie. Vor fi încă cel puţin atâtea şi anul acesta. Adică lucrăm pe toate fronturile nu 
numai în ceea ce priveşte fântânile arteziene, aşa cum încercaţi dvs. să transformaţi, din 
punct de vedere politic. Dar cetăţenii au nevoie şi de relaxare. Şi, poate că asta este 
diferenţa între cum înţeleg eu acest oraş şi cum îl înţelegeţi dvs. Dar, încă o dată, nu este 
aici o discuţie pe care putem să o facem mai mult decât este cazul, pentru că dvs. aveţi 
votul în mână. Până la urmă, dvs. sunteţi cei care veţi decide dacă aceste proiecte îşi vor 
urma cursul şi vor merge mai departe, dacă vom accesa fondurile europene sau nu, pentru 
că, din păcate, fondurile astea nu vin, poate, pe ceea ce ne-am dori noi, că şi eu aş vrea ca 
în PNRR să nu fie jumătate din sumă pe consultanţă, de exemplu. Că n-avem ce să facem 
cu consultanţa în toată România. Poate mi-aş dori să fie pe altceva. Dar, dacă aşa sunt 
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fondurile date, haideţi să le accesăm, mai ales că facem nişte lucruri bune, zic eu, pentru 
cetăţenii din zonă. Şi nu numai pentru cetăţenii din zonă. Gândiţi-vă şi dvs. că închidem 
toată partea cea mai importantă a oraşului din punct de vedere al vizibilităţii. Deci de la 
Unirii, Grădina de la Patria, cu parcare, cu Liceul Marin Sorescu, până la Parcul Nicolae 
Romanescu. În partea  cealaltă, spre stadioane. Vine iarăşi, salba aceasta de fântâni care 
vă provoacă dvs. atâta îngrijorare, ca să nu folosesc alt cuvânt. Cu toate străduţele 
adiacente. Stadionul Tineretului, care se reabilitează. Piaţa Veche, care se reabilitează şi 
care devine o sală de sport. Zona părculeţului Madona Dudu, unde intenţionăm să luăm 
şi cealaltă bucată, care este o mizerie acum şi care nu ne place niciunora dintre noi. 
Părculeţul Mitropoliei, care a fost deja reabilitat. Toată zona asta se închide până în partea 
centrală unde va fi, iarăşi, foarte frumos. Nu mai putem să lăsăm fântâna lui Solomon de 
10 ani de zile de izbelişte, pentru că era un punct de atracţie  al oraşului şi ne dorim să 
fie, în continuare, un punct de atracţie al oraşului. Deci, sunt bani care vin pentru aşa ceva, 
îi folosim pentru aşa ceva. Dacă o să vină vreodată pentru gigacalorie, o să-i luăm pentru 
gigacalorie. Deocamdată, acei bani îi accesează Guvernul care, înţeleg că deja distribuie 
acele vouchere pentru cei care au venituri sub trei mii de lei, pentru ceea ce înseamnă 
costul întreţinerii. Deci, lucrurile astea se rezolvă de fiecare în parte, în funcţie de 
atribuţiile pe care le are şi în funcţie de finanţarea pe care o primeşte.  
      Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Problema cu aceste fântâni este că d-na Primar, din păcate, unilateral, ia decizii fără 
consultarea cetăţenilor. Poate oamenii din 1 Mai vor fântâni, poate că nu. 
      A doua chestiune, d-na primar vorbea de parcări. 5 milioane de euro a pus în bugetul 
de anul acesta să cumpere terenuri. Să vedem şi noi o parcare făcută. 
       Dl. Preşedinte: 
       Vă rog să votaţi. Cine este pentru votarea în bloc? Votat cu unanimitate de voturi. 
      Cine este pentru proiectele de hotărâre, în ansamblu? 
Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare 

ansamblu fântâni arteziene pe Bulevardul 1 Mai”, scenariul 1, având următorii 
indicatorii tehnico-economici: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           45.025.721,77 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA              24.894.608,13 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                          15 luni, din care 3 luni 

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

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

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

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, 
Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Nicolicea Romulus,  Pîrvulescu Ionuţ, Spânu 
Dan, Stoian Daniel) 
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- 9 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – 
intersecţie Bd.1 Mai cu Bd.Ştirbei Vodă” 
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 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare fântână arteziană – intersecţie Bd.1 Mai cu Bd.Ştirbei 
Vodă”, scenariul 1, având următorii indicatorii tehnico-economici: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                             9.761.401,55 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                5.097.338,89 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                          9 luni, din care 3 luni 

proiectare şi 6 luni execuţie, 
              prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

- 9 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – 
Piaţa Mihai Viteazul” 
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 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiții „ Modernizare fântână arteziană – Piaţa Mihai Viteazul”, scenariul 1, 
având următorii indicatorii tehnico-economici: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                           11.604.751,47 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                9.178.083,96 lei 
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            Durata de realizare a investiţiei                                          9 luni, din care 3 luni 
proiectare şi 6 luni execuţie, 

              prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

- 9 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor 
de intervenţii pentru obiectivul de investiții „Modernizare fântână arteziană – 
Piaţa Regele Ferdinand şi Regina Maria” 
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 Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare fântână arteziană – Piaţa Regele Ferdinand şi Regina 
Maria”, scenariul 1, având următorii indicatorii tehnico-economici: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                             5.622.650,83 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA                4.626.208,10 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                          9 luni, din care 3 luni 

proiectare şi 6 luni execuţie, 
              prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

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

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

- 9 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Vasile Marian) 

- 1 abţinere (Voicinovschi Mădălin Romeo) 
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39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai 
căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, 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 Planul de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor 

social şi părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru 
anul 2023, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, precum şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.268/2006 referitoare la aprobarea caietului de sarcini 
privind montarea și întreţinerea mobilierului stradal 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 modificarea caietului de sarcini privind montarea și întreţinerea 

mobilierului stradal din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.268/2006, conform actului adiţional nr.3, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenţa. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
prevăzut la art.1.  

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

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

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
modificarea funcţională şi a indicilor urbanistici, din zonă învăţământ, în zonă 
de locuinţe individuale, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Rîului, nr.4 B 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la modificarea funcţională şi a indicilor 

urbanistici, din zonă învăţământ, în zonă de locuinţe individuale, generat de 
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imobilul situat în municipiul Craiova, str. Rîului, nr.4 B, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei str.Pelendava – str.Brestei – Aleea 4 
Brestei, în vederea reglementării în zonă mixtă locuinţe colective şi servicii, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.386 A 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Foarte pe scurt. Am zis şi în şedinţa de comisie. NU cred că are nimeni neapărat 

ceva împotriva faptului că se mai identifică anumite zone ale oraşului, dar, în contextul 
de faţă, eu nu înţeleg de ce mai aprobăm , în primul rând noi PUZ-uri, în contextul în care 
PUG-ul o să fie gata în curând. Şi, în al doilea rând, în cadrul specific al acestui PUZ, 
practic, se schimbă o parcelă din faţa cimitirului din Brestei, din locuinţe individuale, în 
locuinţe colective, adică un bloc. Tehnic, cel puţin pe hârtie, se pare că regimul de 
înălţime rămâne acelaşi, adică casele au două etaje, blocul o să aibă două etaje. Dar, în 
realitate, înălţimea maximă în metri se schimbă. Casele rămân de 12 m, blocul ajunge la 
16 m. Acum este evident, aşa cum s-a mai întâmplat în multe situaţii din acest oraş, că 
acel bloc nu va fi doar de două etaje, o să ne trezim cu o mansardă, cu un etaj retras, şi, 
uite aşa, ajungem la un bloc de 4 etaje. Din acest motiv, noi ne vom abţine. Şi nu este 
singurul caz de acest gen care se întâmplă în Craiova, când apar aceste scăpări 
intenţionate, sau nu, care duc la aceste efecte. Acolo nu va fi un bloc de două etaje. Atât 
am de spus. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aş vrea să vă spun că eu nu pot să opresc nici unul dintre PUZ-urile care sunt în 

curs. Adică, ar fi un abuz din partea mea dacă nu vi le-aş pune pe ordinea de zi. Că le 
votaţi sau că nu le votaţi, este fix problema dvs. Eu sunt obligată să le pun pe ordinea de 
zi. PUG-ul va trece şi poate, o să vă fac o informare şi despre PUG astăzi. La ora 12 o să 
avem şedinţa finală pe PUG-ul oraşului, astfel încât, după, să poată să intre în dezbaterea 
publică, adică mai solicităm şi noi câteva lucruri, o să vă povestesc despre ce este vorba. 
Dar, în ceea ce priveşte acele mansarde pe care le vedeţi la blocuri,  să ştiţi că nu este vina 
administraţiei, este vina legii,  pe care au modificat-o, întâmplător sau nu, chiar colegi de-
ai dvs. Adică dacă existau zone de P+2, s-a dat posibilitatea ca să se mai construiască încă 
30% pe înălţime. Din cauza asta au apărut podurile peste tot, la toate aceste construcţii. 
Deci, indiferent că facem PUG sau nu, indiferent că aprobaţi acest PUZ, sau nu, legea le 
permite ca să facă aceste poduri. Putem să reglementăm aceste lucruri prin PUG şi o să 
vă spun şi cum sau ce gândim noi. Sigur că o să intre în dezbatere publică, o să vină şi 
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cetăţenii, o să-şi spună punctul de vedere, după care intră în aprobarea ministerelor, să 
vedem ce vor spune şi ministerele, dar, cu certitudine, de la noi va porni în astfel de 
condiţii, încât să oprim haosul ăsta în care suntem, la ora actuală, în construcţii. Şi nu din 
vina noastră, să ştiţi. Din vina legislaţiei foarte proaste, în primul rând, şi din vina PUG-
ului foarte vechi pe care îl avem. Iar, în ceea ce priveşte PUG-ul, să ştiţi că se lucrează de 
mulţi ani la el şi suntem cei mai avansaţi dintre toate oraşele mari din România. 

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

         Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei 
str.Pelendava – str.Brestei – Aleea 4 Brestei, în vederea reglementării în zonă 
mixtă locuinţe colective şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul 
Craiova, str. Brestei, nr.386 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

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

 
 
 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor 
la construirea a două hale (birouri, producţie elemente de beton, staţie 
betoane) şi împrejmuire teren, situate în municipiul Craiova, str.Drumul 
Industriilor, nr.52 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot în ansamblu.  
          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale (birouri, 

producţie elemente de beton, staţie betoane) şi împrejmuire teren, situate în 
municipiul Craiova, str.Drumul Industriilor, nr.52, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

            Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 23 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, 

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

-  2 abţineri (Florescu Marinel, Vasile Marian) 
 
 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.264/2022 referitoare la solicitarea către Guvernul 
României, a aprobării transmiterii, cu titlu gratuit, din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituţia 
Prefectului-Judeţul Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova si 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a imobilului situat în 
str.Amaradia, nr.93-95 
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 art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, care va avea următorul conţinut: 
                „Consiliul Local al Municipiului Craiova se angajează să realizeze obiectivul 

de investiții de interes public local în termen de 5 ani de la data semnării 
protocolului de predare-primire a imobilului, sursa de finanţare fiind bugetul 
local al municipiului Craiova.” 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Instituţia Prefectului-
Judeţul Dolj 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 contractului de parteneriat pentru 
constituirea Consorțiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual 
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 de parteneriat ce va fi încheiat între Judetul Dolj, în calitate 

de lider de Consorţiu, Municipiul Craiova, în calitate de partener, 20 de 
instituţii/unităţi de învăţământ de stat şi operatorii economici, în calitate de 
parteneri, în vederea constituirii Consorțiului Regional Integrat pentru 
Invăţământul Dual Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Municipiul Craiova va sustine functionarea în bune condiţii a procesului de educaţie 
şi formare profesională derulat de instituţiile/unităţile de învăţământ partenere în 
cadrul Consorţiului Regional Integrat pentru Invăţământul Dual Craiova, în 
conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dna Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze Contractul de parteneriat şi orice document necesar constituirii şi 
îndeplinirii scopului Consorţiului. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, precum  
şi Consiliul Judeţean Dolj, unităţile de învăţământ de stat şi operatorii economici 
prevăzuţi în anexă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

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

46. Întrebări și interpelări 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Vreau să întreb când puneţi coşurile de gunoi, că de un an şi jumătate tot amânaţi, că 
nu s-a făcut licitaţia pentru cine să le monteze. Deci de un an şi jumătate. 
     D-na Viceprimar Filip: 
     Licitaţia de achiziţii la coşurile de gunoi s-a terminat. Au şi sosit coşurile de gunoi în 
decembrie. Nu trebuie altă licitaţie pentru montare, acestea făcând parte din atribuţiile 
RAADPFL. Începem montarea lor, eu zic că în primăvară. 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Mai am trei străzi care, tot timpul, din 2016 vă rog să le asfaltăm şi nu le asfaltăm. 
Suntem minţiţi. Str. Dimitrie Bolintineanu, str. Poligonului, str. Alunului, aşa, câteva 
dintre ele. Din 2016 se spune că se vor face. Mulţumesc! 
     Dl.  Consilier Local Florescu: 
     Cetăţenii municipiului Craiova m-au întrebat şi pe mine şi, probabil că nu numai pe 
mine, care este situaţia circulaţiei tramvaiului în Craiova, pentru că pe linia tramvaiului 
circulă autobuze. Se reia, când se reia, care sunt motivele pentru care tramvaiul nu circulă, 
de ce nu se introduc în circulaţie tramvaiele noi. Poate ar trebui să lămurim toate aceste 
probleme. 
       Dl. Consilier Local Sas: 
       Două interpelări am şi eu. Cea mai importantă: Ce viziune aveţi asupra preluării 
traficului rutier de pe drumul expres în municipiul Craiova? Am mai făcut această 
interpelare , încă nu am primit niciun răspuns. Traficul de pe drumul expres nu va putea 
fi descărcat pe str. Teilor şi str. Toameni care, oricum, sunt blocate. Deci, trebuie urgent 
să luaţi nişte măsuri, să faceţi nişte investiţii pentru fluidizarea traficului în acea zon,ă 
atunci când drumul expres va fi gata.  
       O altă interpelare punctuală: Pe bvd. Dacia, intersecţie cu str. 1 Decembrie 1918, a 
rămas singura intersecţie fără relantor de viteză. Au fost făcute anul trecut, la iniţiativa d-
nei Primar acele decupături în asfalt, care, după părerea mea, nu au rezolvat problema din 
acea zonă. Acum un an a fost acel accident mortal. Anul acesta, săptămâna trecută, a fost 
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un alt accident soldat cu rănirea unui pieton. Deci, acolo trebuie urgent montate acele 
relantoare de viteză pentru a nu mai exista alte evenimente neplăcute în trafic. 

Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am trei întrebări. Prima este legată de traficul la intrarea în oraş şi, în special, la 

intrarea dinspre Podari, unde sunt foarte foarte mulţi oameni supăraţi şi deranjaţi despre 
situaţia care se crează acolo, este zilnic şi la ieşire şi la intrare, dimineaţa şi spre ora 17-
18. Este foarte aglomerat şi se pot rezolva cu chestii foarte simple: interzicerea parcării 
pe partea dreaptă, pentru că sunt două benzi de circulaţie şi una este blocată tot timpul de 
maşini. Chiar şi autobuzele câteodată, ale RAT, parchează în zonă şi blochează traficul. 
Se pot lua nişte măsuri foarte simple să se mai fluidifice traficul  în acea zonă. 

A doua întrebare era legată de transportul în comun. De foarte mult timp, vă rog să 
facem ceva cu staţiile de autobuz care nu au nici măcar minimele dotări. Adică sunt foarte 
multe staţii în Craiova în care nu există o bancă, un coş de gunoi, nu mai vorbesc de un 
afişaj care să spună la ce oră vine şi la ce oră pleacă un autobuz. Achiziţionăm foarte 
multe autobuze noi, tramvaie noi, dar cealaltă infrastructură lasă foarte mult de dorit.  

Dl. Consilier Local Nicoli: 
D-na Primar, faptul că suntem aproape gata cu PUG-ul, ar fi interesant de aflat cât 

putem de repede, pentru că suntem în comisia de urbanism, dacă acest PUG a luat în 
calcul şi zona unde avem, Drumul Apelor şi apartamentele de la Aeroport care au fost, în 
fapt, totdeauna ale Craiovei, au fost prinse în PUG-ul din 2000 ca fiind ale Craiovei, dar 
au născut patimi, iar oamenii de acolo sunt craioveni, îşi doresc Craiova şi, totuşi, Craiova 
se întinde până la Aeroport şi dreapta, stânga, ar trebui să fie Craiova. 

Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Într-o şedinţă anterioară, aţi anunţat intenţia de a prelua în viitor Spitalul CFR. Aş 

vrea să ştiu şi eu cam în ce stadiu mai este această intenţie şi dacă ne puteţi detalia. 
Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În ceea ce priveşte coşurile de gunoi, v-a răspuns d-na Rela Filip. Cât mai curând ar 

trebui să înceapă, dar, de regulă, toate aceste activităţi de vopsire a băncilor, de prindere 
a coşurilor noi de gunoi sau lucruri de genul acesta, se fac de regulă, primăvara. 

În ceea ce priveşte străzile despre care dvs. vorbiţi, aş vrea să fac o precizare. Sunt 
trei tipuri de investiţii care se fac în străzi. Acordul cadru de reparaţii pe care noi îl avem, 
apoi acordul cadru de investiţii pe care noi îl avem şi, de asemenea, străzile care sunt 
finanţate pe programul Anghel Saligny. Acestea sunt cele mai întârziate pe programul 
Anghel Saligny,  pentru că ne cheamă la Bucureşti să semnăm câte două străzi, două 
străzi, din două în două luni. Din păcate, ceea ce ne-am aşteptat că se va întâmpla foarte 
repede cu acest program, are o oarecare întârziere. Sper, din toată inima, să deblocăm 
situaţia. Am tot avut discuţii la Ministerul dezvoltării pentru că cele mai importante străzi 
din municipiul Craiova, sau, mai bine zis, din periferie, arterele principale care fac 
legătura cu celelalte străzi şi alei, le-am trecut pe programul Anghel Saligny. Deci acolo 
este o întârziere. Din cauza asta, sunt foarte mulţi cetăţeni care mă întreabă şi încerc să le 
răspund în limita în care pot, dar o să încep să fac vizite în cartiere, mă întreabă, de 
exemplu, de ce în Bariera Vâlcii s-au reabilitat 90% dintre străzi şi au mai rămas două 
sau trei, că pe ei i-au uitat, sau străzile respective figurează ca fiind asfaltate. Nu este 
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cazul. Nu figurează ca fiind asfaltate, pur şi simplu, sunt pe alte proiecte. Sau nu s-a 
terminat încă introducerea utilităţilor. Astăzi sau mâine trebuie să am o discuţie şi cu cei 
de la Gaze. Reiterez faptul că nu primăria bagă gaze, dar încercăm să avem toate aceste 
proiecte, să fie cumulate cumva cu ei, adică să-şi introducă şi ei utilităţile, să-şi introducă 
reţeaua de gaze. Sigur că sunt ai noştri, de la canalizare, care, din păcate, nu s-au mişcat 
cum trebuie sau au început în forţă, după care au micşorat ritmul şi va trebui să luăm o 
decizie foarte curând, dacă va mai continua sau nu acest contract cu canalizarea. Dar 
vreau să ştiţi că acolo unde străzile au toate utilităţile, noi le-am prins în plan pe bugetul 
local ca să fie reabilitate anul acesta. Anul trecut am reabilitat 130 de străzi , am prins 
bani, aceeaşi sumă, practic, astfel încât să putem să continuăm noi cu încă 130 de străzi, 
plus patruzeci şi ceva care sunt pe programul Anghel Saligny, unde sper să se mişte şi ei 
mai repede. Deci, din punctul acesta de vedere, vreau să dau asigurări că absolut toate 
străzile sunt în proiectul nostru şi ele vor fi reabilitate., dar cu cele trei condiţionări despre 
care v-am spus.  

În ceea ce priveşte circulaţia tramvaiului, s-a lucrat până acum la buclă. Cred că 
astăzi ar trebui să dăm drumul la circulaţia de tramvaie. În acelaşi timp, nu putem să dăm 
drumul la tramvaiele noi, până în momentul în care nu avem toată documentaţia şi nu le 
avem înmatriculate. Adică, ele în momentul în care sosesc, se fac demersuri, se aşteaptă 
un număr de zile, astfel încât să-şi ia numere să poată să fie introduse în circulaţie, după 
care, în momentul în care sunt introduse în circulaţie, trebuie să facă acei 500 km şi vor 
începe deja probele în fiecare noapte, cred că chiar de săptămâna viitoare, astfel încât să 
putem să le introducem în circulaţie, cât mai repede. Să ştiţi că nu este vreun locuitor în 
oraşul acesta care să-şi dorească mai mult să le vadă plimbându-se, aşa cum îmi doresc 
eu, mai mult decât mine, deci. 

În ceea ce priveşte preluarea traficului rutier, eu am solicitat de vreo doi ani de zile 
Guvernului ca să lucreze la acest proiect, să se preia traficul în Craiova, pentru că, într-
adevăr, ceea ce au gândit ei, ca şi intrare pe Teilor, va fi o nenorocire, pentru cartierul 
respectiv. Noi ne-am asfaltat deja partea noastră de stradă, partea noastră din Teilor, ne-
am oprit acolo unde deja este în competenţa CNAIR, ei trebuie să facă, în momentul în 
care, desigur, vor descurca ce se întâmplă cu acest constructor, dar este foarte clar că va 
trebui să avem şi alte intrări în municipiu, adică să se facă şi alte bretele. Deci, de la 
CNAIR, am primit asigurări că lucrează la acest proiect.  

În ceea ce priveşte bandourile, acestea să ştiţi că trec în comisia de sistematizare, dar 
la cererea Poliţiei Naţionale. Deci, eu nu am solicitat. Ştiţi care este părerea mea, vizavi 
de aceste bandouri, ce solicită poliţia, aia am pus, de fiecare dată, în oraş.  

Dl. Teodorescu – traficul la intrarea în oraş, Făcăi. Aici, iarăşi am avut de descurcat 
această situaţie cu CNAIR care avea acea bucată de stradă prinsă de ani de zile la CNAIR. 
Am făcut tot felul de demersuri ca să putem s-o preluăm, astfel încât să facem extinderea 
pe încă două benzi de circulaţie, pentru că acolo, într-adevăr, se sufocă în zilele de luni, 
când este târgul de la Făcăi, şi din cauza faptului că se parchează peste tot. Deci, încă 
două benzi de circulaţie, plus încă nişte parcări laterale care se pot face, cred că ar putea 
să descurce traficul. Din păcate, nu am reuşit să găsim înţelegere la cei de la Podari ca să 
ne dea şi acea zonă încât să putem să o prindem într-un circuit. Mă refer la zona pe care 
este târgul, pentru că astfel ar fi trebuit să găsim nişte variante de ocolire a târgului, să nu 
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se mai iasă în drumul principal. Dar, în principiu, din această primăvară, începem deja să 
extindem la încă două benzi de circulaţie în zonă. 

În ceea ce priveşte staţiile de autobuz, sunt în sarcina RAT-ului. Ele arată bine aşa 
cum arată, arată la fel ca în Bucureşti, să ştiţi, unde gestionează situaţia colegi de-ai dvs., 
primari, dar anual se fac investiţii în staţii.  

Dl. Nicoli – PUG-ul. Aşa cum v-am spus şi în timpul şedinţei, astăzi la ora 12, avem 
o întâlnire finală pe PUG, astfel încât ei să poată să-şi încheie documentaţia şi să o predea 
Primăriei. Am solicitat câteva lucruri, de unele s-a ţinut cont, de altele nu, dar, evident că 
în momentul în care va fi pus proiectul în dezbatere publică, atunci va putea să fie amendat 
şi de către cetăţeni. Să sperăm că nu foarte mult de constructori, pentru că am pus nişte 
condiţii foarte draconice să se poată construi blocuri, în sensul că dacă blocul are 35% pe 
verticală, în jurul lui nu se poate construi la o distanţă mai mică de 35 m. Asta va încurca 
foarte mulţi constructori să mai facă nenorocirile acelea din cartiere, unde au lăsat 
oamenii fără parcare, şi să ne vedem obligaţi ca să cumpărăm acele terenuri. De asemenea, 
am solicitat pentru PUG ca să se extindă foarte mult zona de blocuri în ceea ce înseamnă 
periferia oraşului. Sau, dacă vreţi, acel teren care a intrat la municipalitate de la Şimnicul 
de sus, să poată să devină o parte zonă industrială, o parte de blocuri, adică în niciun caz 
nu vrem să stopăm construcţia de blocuri, dar, pentru Dumnezeu, ele să nu se mai 
construiască în cartierele vechi de blocuri, pe parcările oamenilor. Şi atunci, sigur că le 
dăm posibilitatea să facă şi ei aceste construcţii, dar să le facă pe nişte zone care sunt 
goale, la ora actuală, nu există case pe ele şi acolo să poată să se dezvolte imobiliar. Nu 
este doar această zonă, sunt mai multe, din periferia oraşului, unde se vor putea construi 
blocuri. 

De asemenea, iarăşi foarte important a fost terenul de la Jiu, unde în PUG, aşa cum 
ni l-au prezentat dumnealor, exista o stradă care trecea exact pe malul Jiului. Sigur că asta 
ar fi împiedicat ulterioare proiecte de dezvoltare a zonei, în sensul că nu am mai fi putut 
să facem terase acolo sau, eu ştiu, alt fel de clădiri de agrement. Am solicitat ca strada să 
se multe mult mai departe şi să lase zona respectivă cu posibilitate de construire, deşi ne 
spun că ea este inundabilă, în condiţiile în care, la ora actuală, se construiesc tuneluri pe 
sub mări, eu cred că se poate construi şi în Craiova pe piloni şi să se facă o zonă frumoasă 
de agrement acolo. Deci, cam acestea au fost cele trei condiţii pe care le-am pus la ultima 
întâlnire . Desigur, acum urmează să vedem dacă s-au făcut aceste modificări în PUG sau 
dacă a apărut altceva nou de care nu ştim. Au mai fost câteva zone de agrement pe care 
le-am gândit în acest PUG. Este zona dinspre Işalniţa, unde a fost retragerea Amaradiei, 
şi acolo, iarăşi se poate dezvolta un parc foarte frumos. Am încercat să închidem fiecare 
cartier din Craiova cu nişte terenuri pe care să existe spaţii pentru instituţii publice. De 
exemplu, voiam în cartierul Bariera Vâlcii,  acolo unde am achiziţionat noi acel teren, pe 
bvd. Carpenului, unde să fie o zonă de funcţiuni publice, adică să putem să construim 
creşe, grădiniţe, ş.a.m.d. În fiecare cartier , ne-am dorit să existe aceste funcţiuni pe care 
am putea să le dezvoltăm ulterior, şi, de asemenea, ne-am dorit să existe locuri de 
agrement. Bariera Vâlcii, de exemplu, în afară de părculeţul pe care l-am amenajat în 
curtea grădiniţei, nu are niciun alt spaţiu unde cetăţenii să poată să se relaxeze. Deci, am 
solicitat inclusiv acest lucru. Probabil că, într-o săptămână, două, trei, depinde cât de 
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repede vor face aceste modificări cei de la PUG, după discuţiile de astăzi, va putea să 
intre deja în dezbaterea publică.  

În ceea ce priveşte Spitalul CFR, eu sunt dintre cei care am solicitat de ani de zile ca 
acest spital să vină în patrimoniul municipalităţii, ca să putem să facem investiţii în el, 
aşa cum am făcut în toate celelalte spitale ale municipalităţii. Şi, mai mult decât atât, vrem 
să-l unim cu Spitalul Filantropia, astfel încât să creştem gradul spitalului, pentru că au 
secţie de chirurgie acolo care pe noi ne interesează foarte mult în creşterea gradului 
spitalului. Şi, bineînţeles, am auzit în ultima perioadă că acolo sunt tot felul de discuţii, 
teamă printre angajaţi că am vrea să concediem personalul. Nu. În niciun caz nu se 
întâmplă aşa ceva. Evident că ne dorim ca să reabilităm acel spital şi, aşa cum am spus, 
să-l înglobăm în Spitalul Filantropia. Şi, apropo, dacă tot am ajuns la această discuţie, 
vreau să vă spun că am avut comisie de la ANMCS pentru gradul Spitalului Filantropia, 
care s-a încheiat săptămâna trecută. Am fost deosebit de fericită în momentul în care 
preşedintele comisiei care, apropo, dl. Drăgoescu, să ştiţi că este coleg cu dvs. de partid, 
şi toţi ceilalţi membri din comisie, ne-au felicitat pentru modul în care arată Spitalul 
Filantropia. Şi vă reproduc textual ceea ce mi-au spus : ”Nu există spital pe care noi să-l 
fi evaluat până acum şi să arate aşa. Sunteţi peste Spitalul Monza din Bucureşti ca şi 
investiţii pe care le-aţi făcut în aparatură.” Nu este o glumă, este ceea ce a constatat 
ANMCS. Investiţiile care s-au făcut şi pe fonduri europene şi pe banii bugetului au fost, 
eu zic, foarte bine receptate de această comisie care, până la urmă, ne-a făcut o evaluare 
extraordinar de bună.  

În ceea ce priveşte subiectul zilei, ca să spun aşa, este cel al facturilor la întreţinere. 
Aş vrea şi aici să fac câteva precizări pentru că, în ultima perioadă, au avut loc foarte 
multe discuţii în spaţiul public. Am evitat să ies şi să vorbesc despre aceste lucruri pentru 
că au fost foarte multe discuţii pe care le-am avut până acum cu Ministrul Energiei, cu 
cei din conducerea CEO şi am încercat să închid aceste discuţii ca să putem, până la urmă, 
să prezentăm o variantă, cetăţenilor Craiovei.  

Aş vrea să fac un scurt rezumat asupra situaţiei actuale. Noi, la ora actuală, nu mai 
avem contract direct cu Complexul Energetic Oltenia pentru că în luna septembrie a 
anului trecut s-a făcut o divizare simetrică, în care CET II a devenit Termocentrale  
Craiova II este o entitate separată de CEO. În momentul în care s-a făcut această divizare, 
împreună cu dl. Dan Vasile, care este directorul de la CET II, am avut o discuţie în biroul 
Ministrului energiei şi cu reprezentantul de atunci al CEO, domnul Burlan, ca această 
divizare să se facă în nişte condiţii, nu bune pentru noi, ci măcar acceptabile, pentru că 
ştiam ce o să se întâmple. Nu bune, nu în sensul că nu ni le-am dori bune, că ni le-am fi 
dorit foarte bune, dar am văzut de la ce s-a plecat şi ce am reuşit să obţinem, prin 
negocieri, ca într-un final, să ne dăm seama că, de fapt, toate acele negocieri au fost, în 
mare parte,  trecute cu vederea de cei de la CEO. Când s-a „măritat” acest CET II, când 
s-a scos din CEO,  s-a măritat fără zestre, fără niciun fel de zestre,  în sensul că noi am 
solicitat nişte lucruri, ni s-au promis că se întâmplă şi, din păcate,  nu s-au întâmplat aceste 
lucruri. Şi aş vrea să vă spun şi exact ceea ce am solicitat noi şi ceea ce s-a obţinut. 

De exemplu, am solicitat să ni se dea cantitatea de cărbune necesară pentru ca în 
lunile de iarnă să putem să acoperim încălzirea şi apa caldă în Craiova. Ni s-a spus că da, 
ni s-a spus că în luna noiembrie vom avea 200 de mii de tone de cărbune în rezerva 
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Termocentrale  Craiova. La ora actuală mai este cărbune doar pentru o săptămână. Deci 
nu ni s-a pus la dispoziţie această cantitate de care am avut nevoie. În acel moment, când 
am văzut că nu există niciun fel de înţelegere la CEO, şi trebuiau să ne livreze, de 
exemplu,  trei navete pe zi şi livrau doar două, am făcut apel la rezerva de stat. Şi am fost 
sprijiniţi, într-o primă etapă ca în rezervele Termocentrale Craiova să rămână doar 30 de 
mii de tone şi nu 60 de mii , iar acum, în disperare de cauză, sunt lucruri pe care nu le-am 
spus până acum cetăţenilor pentru că nu am vrut să panichez, şi le spun acum tocmai 
pentru că s-au rezolvat. În disperare de cauză,  am ajuns încă o dată la rezervele statului, 
cerându-le să ni se pună la dispoziţie cantitatea necesară  de cărbune, ca să putem să 
trecem această iarnă. 
       Nu înţeleg de ce CEO nu şi-a respectat această obligaţie, pe care în faţa 
Ministrului Energiei şi în faţa mea, a făcut-o în luna august a anului trecut? 
Apoi, ni s-a spus că ni se dă cărbunele la acelaşi preţ, nu ni s-a dat la acelaşi 
preţ, şi, mai mult decât atât, în ultimele zile au majoratdin nou preţul cărbunelui 
cu 30%. Deci, o altă promisiune care ni s-a făcut şi care nu a fost respectată. 
Nu înţeleg de ce, pentru că nu se poate spune că anul acesta, de exemplu, ar fi 
crescut salariile la CEO sau ar fi alte lucruri care să intre în tariful pe care îl 
are cărbunele. Nu există nicio justificare, o să vedem dacă se aprobă, mai 
departe. Ştiţi cum este procedura, că după ce se face o majorare de preţ, trebuie 
să ajungă la ANRE şi ANRE să aprobe. Dacă se aprobă majorarea de către 
ANRE, cumva lucrăm la impuse. Pentru că, dacă noi nu acceptăm în Consiliul 
Local, această majorare, pur şi simplu, în acel moment nu se mai furnizează 
agent termic.   
       În ceea ce privește conductele, le-am solicitat tot atunci, în luna august, 
eram cu tricoul pe mine când am avut această discuție, nici până în acest 
moment nu este dat HG necesar, astfel încât să preluăm toate conductele de la 
CEO ale agentului primar. Ați văzut tot timpul, atunci când se dă comunicat de 
presă, când avem câte o avarie, că, de fapt, avaria era a CEO, sau avaria era a 
CET II. Nu se întâmplă la conductele noastre care sunt între punctul termic şi 
bloc, pentru că noi am făcut investiţii în ultimii ani. Am solicitat să ne dea 
nouă acele conducte ca să putem să le introducem pe fonduri europene şi să 
putem să le schimbăm. Deci, au trecut deja şapte luni de zile, nici până la acest 
moment Hotărârea de Guvern nu este gata.  Mai mult decât atât, în ghidurile de 
finanţare pe fonduri europene, Craiova, iarăşi era, cred că singurul oraş care 
nu putea să acceseze fonduri europene pentru că se trecuse acolo că doar 
producătorii, cred că noi şi cu Galaţi nu suntem producători, doar producătorii 
au voie să acceseze fonduri europene pentru schimbarea conductelor. L-am 
sunat pe dl. Ministru Boloş, am găsit înţelegere la el, cel puţin aşa mi-a spus, 
că va modifica ghidul de asemenea manieră încât să devenim eligibili. Este 
foarte probabil ca atunci când va apărea acest ghid, să putem să fim eligibili, 
şi, în acel moment, vă garantez că municipalitatea va depune imediat un 
proiect, astfel încât să poată să fie schimbate toate aceste conducte şi să nu mai 
avem avarii, şi să nu mai avem acele pierderi pe reţea, care, apropo, nu sunt 
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mai mari decât în alte oraşe, sau cel puţin nu se contabilizează în factură mai 
mult decât în alte oraşe pentru că este aprobat de ANRE un procent exact.   
        În ceea ce priveşte acum relaţia pe care urmează să o avem cu Termocentrale II 
Craiova. Dl. Ministrul a făcut tot felul de încercări, de a mă convinge ca să preluăm acest 
CET II să intre în patrimoniul municipalităţii, în sensul că să devină o companie, jumătate 
stat, jumătate municipalitate în care să intre şi Termo Urban. Dacă acceptăm să intre în 
patrimoniul nostru cu totul, asta înseamnă că toată retehnologizarea ar trebui să o facem 
pe banii noştri şi este vorba de nişte  sute de milioane de euro. Evident că nu am acceptat 
acest lucru, le-am spus: terminaţi-vă  retehnologizarea, schimbaţi grupurile pe gaz şi după 
putem să discutăm de acel lucru. Până în acel moment  nu, pentru că ar însemna să 
preluăm noi tot balastul acesta  pe o sumă exorbitant de mare, pe care nu ne-o putem 
permite.  Noi nu suntem producători de energie şi nici nu cred că trebuie să ne propunem 
să devenim producători de energie. Pur şi simplu, suntem clienţii unui sistem, unei 
termocentrale care aparţine de statul român, ne plătim la zi, nu avem niciun fel de datorii 
şi, în aceste condiţii, nici nu înţelegem de ce anul trecut am fost obligaţi ca  mare parte 
din subvenţie, 3 milioane de euro, să o blocăm , efectiv, într-un cont de garanţie. Niciunui 
oraş din România nu i s-a cerut acest lucru. Mai ales că nu aveam niciun leu datorie. Deci 
Termo Urban nu avea niciun leu datorie la Complexul Energetic Oltenia şi, cu toate 
acestea, am fost singurul oraş căruia i  s-a cerut să blocheze aceşti bani, în lei, în acel cont 
de garanţie. Nu vreau să vă spun cum au fost discuţiile în ziua respectivă. Poate să vă 
confirme aici, dl. Mischianu, care este în sală şi a participat la discuţie, d-na Rela Filip, 
d-na Maria Nuţă, alţi colegi care au participat atunci. Ni s-a spus : „Dacă astăzi, până la 
ora 12 noaptea nu avem banii în cont, în acel moment, se întrerupe furnizarea agentului 
termic în Craiova”. Şi le-am spus: „Oameni buni, voi nu înţelegeţi că eu, ca primar,  nu 
pot să semnez pe 3 milioane de euro, fără să am aprobarea Consiliului Local şi nici 
Consiliul Local nu am dreptul legal să-l convoc peste noapte, cum vreţi voi, în câteva ore. 
Că şi pentru şedinţele de îndată, va trebui să facem o convocare care să dureze 3 zile. A 
trebuit să-l sun pe ministru să spun: „Nu înţeleg ce vreţi să faceţi cu Craiova, dar nu putem 
accepta ca să ne întrerupeţi furnizarea agentului termic pe o condiţionare care 
în  lege  spune că se poate face până la suma de…., dar ei ne-au pus suma maximă.”  Am 
obţinut atunci, o păsuire, în sensul că ne-au dat voie o săptămână , ca să facem şedinţa de 
Consiliu Local. A trebuit să băgăm acei bani, să-i blocăm  într-un cont la care noi nu 
putem umbla, la care nici CEO nu putea umbla, nici CET II Craiova, care a preluat acum 
acel cont, şi care erau bani de subvenţie. Pentru că noi n-am fi mers doar cu 13 milioane 
de lei anul trecut la subvenţie. Noi am fi mers şi cu suma respectivă, cu aceşti 3 milioane 
de euro care erau ţinuţi pentru subvenţie. Deci asta, ca să înţelegeţi de ce este 
subvenţia mai mică decât în alte localităţi. Ce s-a întâmplat mai departe? Aceşti bani s-au 
devalorizat. Ei sunt depuşi în lei şi au început să se devalorizeze într-un an de zile. Este 
motivul pentru care l-am rugat pe domnul ministru, având în vedere că Termo Urban nu 
are nici o datorie, în continuare,  la Termocentrale Craiova, să ne lase să deblocăm aceşti 
bani pe care să-i introducem în subvenţie, pe lângă ceea ce am pus noi deja în buget. Deci, 
cu alte cuvinte, dacă se vor adăuga pe lângă cei 20 de milioane de lei pe care i-am pus în 
buget înseamnă o triplare a subvenţiei pe care noi o plătim pentru gigacalorie. 
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       În ceea ce priveşte investiţiile. Aşa cum v-am spus, noi am făcut anual investiţii. Şi 
anul acesta în buget avem contori. Am mai reuşit să luăm bani şi de la bugetul naţional. 
O să-mi daţi exemplu Oradea, că şi-au schimbat întreaga reţea, pe fonduri europene. Nu 
este pe fonduri europene, este pe fonduri de la bugetul de stat. N-am înţeles niciodată de 
ce, din tot ceea ce însemnau fonduri la bugetul de stat, 70% mergea către Oradea, 30% 
către restul ţării. De ani de zile, niciun ministru nu a reuşit să-mi explice de ce. Probabil 
a fost vreun experiment care s-a făcut acolo, altfel nu găsesc o explicaţie. Dar, cu 
certitudine, vom continua investiţiile şi, în momentul în care se va da drumul ghidului de 
finanţare şi, bineînţeles, vom primi conductele, vom face acele investiţii şi pentru reţeaua 
primară care a aparţinut Complexului Energetic Oltenia, care Complex Energetic Oltenia 
nu a investit un leu pentru ceea ce înseamnă CET II din Craiova. Şi acum, cantitatea de 
cărbune pe care a avut-o la dispoziţie, a dat-o la Işalniţa. Nu se întâmpla nimic dacă se 
închidea Işalniţa câteva zile, dar era nenorocire dacă rămâneam fără căldură câteva zile 
în oraş. Din nefericire, Complexul Energetic a ales să livreze la Işalniţa, mai puţin la 
Craiova. Dar este un lucru pe care l-am reglat, aşa cum vă spuneam, cu rezervele statului 
şi am reuşit, aşadar, astăzi sau mâine cred că se semnează contractul, a pornit de la 
rezervele statului, trebuie să ajungă la Guvern să se semneze.  
         Vreau să vă prezint o situaţie cu subvenţia pentru diferenţa de preţ şi tarif şi 
compensarea creşterilor neprevizionate de preţ, cu banii care au venit de la Guvernul 
României, anul trecut, pentru toate localităţile. Bucureştiul a primit  15 milioane 733 mii 
lei, adică 157 de miliarde de lei, Drobeta- Turnu -Severin, de unde este şi dl. Ministru al 
Energiei – 28.832.000 lei, adică 288 miliarde, Ploieşti - 38 de milioane, Timişoara- 70 de 
milioane, Focşani - 12 milioane, Bacău – 40 milioane, Oradea- 19 milioane, Oradea care 
are un număr mult mai mic de abonaţi, Giurgiu- 7 milioane de lei, Constanţa - 61 de 
milioane, Arad – 42 milioane, Râmnicu Vâlcea – 2 milioane, Craiova - zero. Atât a 
considerat Ministerul Energiei, anul trecut, că merită subvenţionarea gigacaloriei la 
Craiova. Mă uit şi eu la cât tupeu au unii, să vină să reproşeze primarului că  nu a pus 
bani pentru subvenţionarea gigacaloriei. A pus 13 milioane şi a mai pus 3 milioane de 
euro pentru tot ceea ce înseamnă acel cont în care ţinem blocaţi nişte bani. Şi de la stat, 
uite, Timişoara – 70 milioane 989 mii lei. Cam asta este situaţia în care ne aflăm. 
       Ce facem noi acum? Am pus 20 de milioane de lei pentru subvenţia la gigacalorie, 7 
milioane  în plus faţă de anul trecut pentru subvenţia gigacaloriei şi aşteptăm şi deblocarea 
acelui cont, că se devalorizează banii, dacă nu îi folosim, cu angajamentul nostru ferm, 
până la urmă, că, dacă se întâmplă ca Termo Urban să aibă datorii, abia atunci vom veni 
să constituim o garanţie. Până atunci, nu are rost să ţinem nişte bani blocaţi. Aştept 
răspunsul domnului ministru.  
       Ieri, m-am întâlnit şi eu cu nişte asociaţii de proprietari, mai multe. Aici, 
iarăşi aş vrea să vă spun că, la un apartament de 70 mp, consumul ar trebui să 
fie de maxim o gigacalorie, 0,9. Asta este în scripte. Ar trebui ca facturile să 
vină undeva între  500-600 de lei, nu 2.000, cum am văzut. Este adevărat că 
astea cu 2.000 sunt excepţii. Am stat ieri  de vorbă cu o doamnă preşedintă de 
asociaţie care era disperată că are o factură de 1.900 de lei şi că nu ştie ce să-i 
spună proprietarului. Ne-am uitat pe lista din bloc şi am văzut că ceilalţi nu 
aveau, aveau 400 de lei, 600 de lei. Şi o să vă dau şi câteva exemple, pentru că 
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am scos aici, de la asociaţii. Iarăşi cred că important ar fi să facem o precizare. 
Şi anume, că nu Termo Urban este cea care calculează facturile pentru 
populaţie, ci firmele care sunt angajate de asociaţiile de proprietari. Ei fac 
aceste calcule.  
      Vreau să vă dau câteva exemple: blocul D33, Brazda lui Novac, scările 
1,2,3, apartamentul 1, două camere are o factură de 571 de lei, apartamentu 4, 
tot cu două camere,  are 1.011de lei, apartamentul 18 are o factură la căldură 
de 449 de lei. Ca să vedeţi care sunt diferenţele. Brazda lui Novac, Blocul A12, 
sc. 1, apartamentul 5 cu trei camere are 406 lei, apartamentul 13 , trei camere, 
are 1.089 de lei la căldură. Din cauza asta am şi vrut să fie ultimul punct pe 
ordinea de zi, ca să explicăm. Cine consideră că nu este important, sigur, se 
poate retrage. Asociaţia nr. 11 Rovine, 3 camere – 300 RON, bl. C29. Bl. C30 
– sc. 1, la două camere 362 RON. Asociaţia nr. 8, Brazda Lui Novac. Bl. G7, 
de garsoniere. Ap. 3- 136 RON, ap. 73 – 657 RON. La Asociaţia nr. 26, Brazda 
lui Novac – bl. A19 – apartament 3 camere, 1514 lei, apartament 3 camere – 
279 lei.  
      Ce vreau să vă spun, este că în blocurile unde s-au făcut debranşări cu 
acordul proprietarilor, până la urmă, şi al asociaţiilor de proprietari, în niciun 
bloc nu s-a  reechilibrat sistemul, cum ar fi fost obligaţi. Din cauza aceasta 
apar tot felul de discrepanţe. Eu cred că ar trebui să luăm o decizie, o să solicit 
şi o modificare legislativă pentru că, din păcate, nu ne-a permis acest lucru să-
l facem,  ca acolo unde mai avem, de exemplu,  doar o persoană sau două care 
nu s-au debranşat, să le debranşăm, pentru că, altfel, vor avea în continuare 
facturi extraordinar de mari,şi, mai mult decât atât, Termo Urban  cheltuieşte 
foarte mulţi bani cu ei. V-am dat exemplu, cred că v-am mai dat în această 
şedinţă de consiliu local, acum câteva luni că avem conductă trasă la 200 m 
pentru un singur locatar care a mai rămas branşat, pe o singură scară. Am trimis 
somaţii, tot felul de adrese ca să se debranşeze. Nu vor să se debranşeze. Din 
păcate, acest sistem nu este unul gândit pentru capitalism, când unii vor 
centrală termică şi alţii vor, în continuare, să rămână pe acest sistem. Am avut 
asociaţii în toată această vară, care au protestat că aveau un singur rău platnic 
şi, din cauza asta, nu puteau să primească apă caldă, ceilalţi. Şi le-am explicat 
că nu ne mai putem permite ca Termo Urban să intre în faliment, pentru că nu 
vom mai găsi niciun fel de înţelegere la Complexul Energetic Oltenia, era 
atunci, ca să se semneze în continuare, contract cu noi.  
       Ca să fac acum, o scurtă concluzie, cam aceasta a fost situaţia între ceea 
ce am preluat sau ceea ce s-a vrut să se preia şi ceea ce s-a preluat în realitate. 
Aşteptăm, în continuare, deschidere din partea domnului ministru ca să putem 
să transformăm  acel cont, acea sumă blocată, în subvenţie. Între timp, am 
majorat subvenţia faţă de ceea ce am avut anul trecut şi aşteptăm ca statul să 
nu mai evite Craiova, să fie singurul oraş cu 0 lei, în condiţiile în care, de 
exemplu, la Timişoara a dat peste 70 milioane. 
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