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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 23.02.2023 

 
 
 
 
        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 motivat (dl. Corâţu Cosmin şi dl. 
Vasile Marian). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Supun aprobării dvs. procesele verbale ale şedinţelor:  ordinară  din data de 
26.01.2023 şi extraordinare din data de 02.02.2023 şi 14.02.2023. 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  februarie 2023. 
        Înainte de a vota ordinea de zi, avem 2 solicitări de la d-na Neagu Florentina Emilia 
şi dl. Dan Horaţiu Buzatu pentru a lua cuvântul . 
       Cine este de acord pentru a lua cuvântul d-na Neagu Emilia? 
       Votat cu: 

- 7 voturi pentru (Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel) 

- 18 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, Enescu Georgel, Ungureanu Adriana, Voicinovschi 
Mădălin Romeo) 
Cine este de acord pentru a lua cuvântul dl. Dan Horaţiu Buzatu? 
Votat cu: 

- 7 voturi pentru (Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Drăgoescu Cezar, 
Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel) 

- 18 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, Enescu Georgel, Ungureanu Adriana, Voicinovschi 
Mădălin Romeo) 

      Ambele propuneri au fost respinse. 
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       Prin Dispoziţia nr. 1101/16.02.2023, 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 23.02.2023, 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. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie – mai 2023 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la evaluarea capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al 
anului 2022 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.58/2023 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023 

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al   
Municipiului Craiova, pe anul 2023 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui credit pentru investiţii 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2023 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit 
pentru investiţii 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2023 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2023 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2023 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal  „Filantropia” Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru o perioadă de şase luni, în anul 2023 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, 
în vederea organizării Festivalului Internaţional Shakespeare, Craiova, 20-23 
aprilie 2023, ediţia „Poduri de Teatru” 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2023 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2023 şi respectiv a sumelor cu titlu de 
recuperare investiţie din cuantumul chiriei, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, în anul 2023 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală 

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

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.338/2013 referitoare la darea în administrare către Teatrul de Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere 
a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46A 
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31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, bd.Dacia, nr.80D 

32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Calea Bucureşti nr.56B, 56C, 56D 

33. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Matei Basarab, nr.2 

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Olteţ, nr.7A 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din municipiul Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Rimaga S.R.L. 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.280/01.03.2007 încheiat între Municipiul Craiova şi Verona-Impex S.R.L. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument pe terenul 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, bd. Carol I, zona blocului 
17 D 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.354/2020 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare 
construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)” 

40. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru 
activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

41. Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine 
publică, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.47/2021 

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

43. Întrebări și interpelări 
 
 

Puncte peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova la Proiectul 

„Campus Regional Oltenia pentru Învăţământ Dual” 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și 
execuție) – Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (fosta Şcoală Gimnazială nr.23)”, 
pachetul de măsuri PM2 
 
D-nii Consilieri Marinescu Radu şi Săuleanu Lucian anunţă, conform art. 228, 

alin 2 şi 3 din Codul administrativ, că se vor abţine la votul pentru  punctul 38 de pe 
ordinea de zi, atât la votarea ordinii de zi, cât şi nominal la acest punct. 
 
       Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu cele două puncte peste ordinea de zi. Cine 
este pentru?  
       Votat cu: 

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

- 2 abţineri (Marinescu Radu, Săuleanu Lucian) 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 23.02.2023, 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. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul 
Craiova, în semestrul II al anului 2022 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie – mai 2023 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la evaluarea capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al 
anului 2022 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.58/2023 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
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pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023 

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al   
Municipiului Craiova, pe anul 2023 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., a unui credit pentru investiţii 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2023 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit 
pentru investiţii 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2023 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2023 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2023 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal  „Filantropia” Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru personalul 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru o perioadă de şase luni, în anul 2023 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, 
în vederea organizării Festivalului Internaţional Shakespeare, Craiova, 20-23 
aprilie 2023, ediţia „Poduri de Teatru” 

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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri 
destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2023 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2023 şi respectiv a sumelor cu titlu de 
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recuperare investiţie din cuantumul chiriei, ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe, în anul 2023 

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

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

24. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală 

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

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi 
valorificării 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.338/2013 referitoare la darea în administrare către Teatrul de Copii şi 
Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al Sindicatului Liber 
Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr.56 

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere 
a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 

30. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.A.I.Cuza, nr.46A 

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, bd.Dacia, nr.80D 

32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, Calea Bucureşti nr.56B, 56C, 56D 

33. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Matei Basarab, nr.2 

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul 
de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul 
Craiova, str.Olteţ, nr.7A 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca 
obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din municipiul Craiova 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Rimaga S.R.L. 

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.280/01.03.2007 încheiat între Municipiul Craiova şi Verona-Impex S.R.L. 
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument pe terenul 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, bd. Carol I, zona blocului 
17 D 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.354/2020 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare 
construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)” 

40. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru 
activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

41. Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine 
publică, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.47/2021 

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova la Proiectul 
„Campus Regional Oltenia pentru Învăţământ Dual” 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și 
execuție) – Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (fosta Şcoală Gimnazială nr.23)”, 
pachetul de măsuri PM2 

45. Întrebări și interpelări 
 
 
 
 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din 
municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2022 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie – mai 2023 
Dl. Preşedinte: 
Am să fac eu o primă propunere. Din partea grupului PSD – PER propun pe dl. 

Octavian Marinescu. Dacă mai sunt şi alte propuneri, vă rog să luaţi cuvântul. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Propun pe dl. Florescu Marinel.  

       Dl. Preşedinte: 
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       Supunem la vot prima propunere: dl. Octavian Marinescu. Cine este pentru? 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 voturi împotrivă (Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor,  
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo, Drăgoescu Cezar, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, Borţoi Manuel). 
Cine este pentru dl. Florescu Marinel? Votat cu: 

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

- 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) 

        Preşedinte de şedinţă pentru perioada martie – mai 2023 este dl. Octavian Marinescu. 
        Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru 

perioada martie – mai 2023, dl.Marinescu Octavian Sorin. 
   Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la evaluarea 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe 
semestrul II al anului 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Cum vă spuneam şi ieri în şedinţa de comisie, am văzut că la Teatrul Colibri este o 

mare problemă pentru că ne este semnalat în acest raport faptul că persoana care este 
desemnată să reprezinte instituţia şi să ia toate măsurile de siguranţă împotriva 
incendiilor, nu are nicio calificare necesară. Este de remarcat şi de semnalat, totodată, 
faptul că la celelalte instituţii nu este această observaţie , astfel încât, aş dori pe această 
cale, să atrag atenţia executivului să le pună acestora în vedere să rezolve cât de curând 
posibil această situaţie.  

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

Art.1. Se aprobă  Raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la 
nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2022, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţie Civilă vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2023 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru că ne pasă de cetăţenii municipiului Craiova, vom vota pentru la acest punct 

de pe ordinea de zi pentru că este vorba de subvenţia de 6 milioane de lei, însă iarăşi avem 
de-a face cu nişte cheltuieli aberante. Sunt vreo 600 mii lei, bani care se cheltuie pe căsuţe 
şi ornamente. Văd că d-na Primar, în loc să investească în lucruri care aduc, într-adevăr, 
plus valoare oraşului nostru, se ocupă în continuare cu floricele şi cu pietricele, din păcate. 
Totodată, aici este de semnalat faptul că cele 6 milioane pe care le vom aloca pentru 
subvenţia la gigacalorie, nu sunt suficiente şi ar mai fi nevoie de cel puţin 10 milioane de 
RON, astfel încât să se atenueze complet creşterea din luna decembrie a gigacaloriei. 
Deci, dacă dvs., ca şi executiv, doriţi ca cetăţenii municipiului Craiova să nu resimtă 
absolut deloc impactul majorării gigacaloriei, va trebui să mai alocaţi încă 10 milioane de 
lei pe lângă cele 26 de milioane deja alocate. 

Dl. Consilier Local Sas: 
       Şi noi vom vota pentru rectificarea de buget, tocmai pentru că se alocă bani pentru 
subvenţia de căldură pentru care am insistat atât de mult, însă sunt de acord cu colegul 
meu, dl. Cezar Drăgoescu, nu suntem de acord cu acea sumă cheltuită pentru decoraţiuni 
şi căsuţe, pentru Târgul de Paşti probabil, în valoare de şase sute şi ceva de mii de lei, dar, 
aşa cum am spus, vom vota pentru rectificarea de buget, din considerentul pe care l-am 
spus mai devreme. 
        Dl. Consilier Local Spânu: 
        Cheltuielile care se fac, aşa cum spun colegii noştri, cu floricele şi cu pietricele, cu 
Târgul de Paşti, sunt cheltuieli necesare pentru a creşte foarte mult imaginea oraşului 
nostru, frumuseţea oraşului nostru. Aşa putem să atragem turişti în oraşul nostru. Pe de o 
parte. 
         Pe de altă parte, toate aceste cheltuieli au valoare infinită faţă de întregul buget al 
Consiliului Local pe acest an şi, mai mult decât atât, aceste cheltuieli nu se fac în 
detrimentul cetăţeanului pentru că noi am făcut investiţii în străzi, în şcoli, în spitale, atât 
în modernizarea lor cât şi în dotarea cu aparatură, în mijloacele de transport în comun, 
înfrumuseţând parcurile şi oraşul pentru că este o chestiune care priveşte şi cetăţeanul 
care doreşte să meargă într-un parc frumos, cu flori, îi încântă şi privirea şi sufletul. 
Mulţumesc! 
 D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
 Pentru că s-a dovedit că Târgul de Crăciun a fost un real succes, aţi văzut şi dvs. 
după câţiva ani că se cumpără căsuţe. Să ştiţi că aproape din doi în doi ani s-au cumpărat 
aceste căsuţe pentru că ele sunt căsuţe de lemn care suportă deplasări, încărcare, 
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descărcare, cu buldozere, şi care se deteriorează în timp.  Permanent s-au achiziţionat 
căsuţe pentru înlocuirea lor şi iată că o facem şi anul acesta. Că le folosim de Paşte, că le 
folosim de Crăciun, este un lucru pe care îl decide municipalitatea şi cred că pentru 
cetăţenii ei. De data aceasta, solicitările comercianţilor din Craiova, după succesul lor în 
afaceri la Târgul de Crăciun, sunt foarte mari. Pentru Târgul de Paşte vor să îşi vândă 
produsele şi pentru asta plătesc chirie, pentru aceste căsuţe. Deci, aşa cum se cumpără 
toalete ecologice, cum se cumpără tot ce vedeţi prin oraş, băncuţe care se înlocuiesc, 
pentru că au o durată de viaţă, aşa se cumpără şi aceste căsuţe. Mulţumesc frumos! 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2023, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.290.811 mii lei (662.314 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 628.497 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.361.599 mii lei (662.314 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 699.285 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al unităţii de învăţământ Creşa - Craiova, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiţii 2023, rectificat, conform anexei nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.52/2023. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Creşa – 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.58/2023 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri 
şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din venituri proprii ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.58/2023 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanțate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2023, în sensul eliminării 
anexei nr.59 privind Creşa - Craiova. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Creşa - 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.546/2022 referitoare la aprobarea numărului de burse 
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 
Craiova, în anul şcolar 2022-2023 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă modificarea numărului de burse acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2022-2023, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.546/2022, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al   
Municipiului Craiova, pe 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 rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2023, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.913.942 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 2.009.757 mii lei, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.61/2023. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

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

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către S.C. Pieţe şi Târguri 

Craiova S.R.L., a unui credit pentru investiţii 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că ni se solicită acordul pentru un credit de un milion de lei pentru o 

perioadă de trei ani, 36 de luni, însă la punctul următor, acolo unde ni se solicită să 
aprobăm bugetul de venituri şi cheltuieli pentru SC Pieţe şi Târguri, observăm o creştere 
cu salariile de 1,5 milioane de RON, o creştere care nu este justificată decât în cuantum 
de 300 mii lei de creşterea salariului minim brut, astfel încât nu văd nicio necesitate de ce 
ar trebui să împrumute un milion de lei Pieţe şi Târguri, când ar putea să nu mai angajeze 
atâţia oameni în plus şi să crească atât de mult anvelopa salarială, cheltuielile cu salariile. 
De aceea, noi vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, plus aici coroborăm 
acest aspect cu faptul că ar putea să diminueze cheltuielile de la acea gaură neagră din 
bugetul Pieţe şi Târguri, care este magazinul din Piaţa Chiriac. Acolo se plătesc 10-11 
salarii, curent, ş.a.m.d. însă magazinul este permanent pe minus. Noi aşteptam acum. Aşa 
cum a promis în luna septembrie sau octombrie dl. director, ca la buget să ne prezinte o 
analiză şi să vedem cât de mare este minusul pe care l-a generat acest magazin în 2022, 
să vedem şi noi dacă vorbim de 500 mii RON sau de 1 milion RON. Nu am văzut în 
materialele pe care le-aţi pus la dispoziţie această analiză, pentru că, probabil, situaţia este 
catastrofală acolo. Vă mulţumesc mult! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
În primul rând, vreau să spun că inflaţia cere ca forţa de muncă să-şi primească 

echilibrul social şi asta înseamnă bani. Nu doar salariul minim este impactat de ceea ce 
trăim zi de zi cu toţii, ci întreaga viaţă economică şi financiară a fiecărui salariat. De 
aceea, creşterea pe care o are în buget, va fi susţinută prin forţe proprii din activitatea 
economică. Trebuie să fim bucuroşi că avem un agent economic capabil să ia un credit 
pentru a dezvolta o piaţă care în 1992 primea haina pe care o vedeţi, şi va arăta, poate, la 
fel de bine cum arăta atunci şi oamenii veneau din toate cartierele pentru a se aproviziona 
de acolo. Va fi un exemplu de bune practici şi eu sper ca, după aceea, să meargă mai 
departe. Bugetul este echilibrat. Este dus, dacă aţi văzut, ca agent economic, şi este 
aprobat de consiliul lui de administraţie. De aceea, noi votăm pentru oportunitatea acestei 
investiţii şi pentru accesarea de către agentul nostru economic a acestui credit pe care îl 
va suporta prin forţe proprii. Succes! Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicolicea: 
Aş vrea să fac şi eu o intervenţie legată de Piaţa Chiriac. Toată lumea, toţi de aici din 

sală, cred că sunt de acord cu susţinerea producătorilor locali. De asemenea, având în 
vedere clima din România, toată lumea ştie că producătorii locali pot aduce”trufandale” 
ca să zic aşa, pe pieţe, începând cu, cel mai devreme începutul lui martie  şi terminând cu 
luna octombrie, noiembrie. Faptul că noi dorim să susţinem producătorii locali, dar avem 
o problemă în perioadele în care aceştia nu pot să aducă marfă pe piaţă, pur şi simplu nu-
l înţeleg, este o contradicţie. Deci, eu consider că faptul că s-a deschis o piaţă destinată 
exclusiv producătorilor şi toată lumea este de acord cu treaba asta, ar trebui să meargă 
mai departe. Vă mulţumesc! 
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D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Pentru că dl. Mărăcine a răspuns ieri, în comisii, cât se poate de  clar d-lui Drăgoescu, 

îmi permit să vă răspund acum, în numele lui, că am dezbătut foarte mult problema. Ţin 
să vă anunţ, dragi colegi care nu ştiaţi, că SC Pieţe şi Târguri se autofinanţează. Nu 
primeşte niciun leu de la Primăria Craiova. Este o societate comercială de sine stătătoare. 
Administrează pieţele municipiului Craiova şi pentru asta, livrează Primăriei anul acesta 
11,2 miliarde de lei redevenţă, pentru că le foloseşte. Din restul de venituri, în fiecare an 
au făcut renovări, au făcut dotări, au făcut tot ce a trebuit, iar acum, vreau să vă spun că 
şi-au cumpărat şi sistemul de fotovoltaice, iar, pentru că accesează acest credit pe care se 
angajează să şi-l achite în trei ani, să şi-l achite nu să li-l achităm, este pentru că vor să 
facă o investiţie cu banii jos, adică să se deruleze repede, nu să stea trei ani să termine o 
investiţie cât timp sunt banii. Deci, haideţi să nu mai politizăm acest lucru. Noi nu dăm 
bani la SC Pieţe şi Târguri, se gestionează şi vreau să vă spun că au cea mai mare 
redevenţă din ţară. Este o hotărâre de consiliu prin care s-a stabilit redevenţa. Personal, 
nu sunt în subordinea mea, dar când am auzit, o să ridic problema să le-o micşorăm, pentru 
că le cerem mereu investiţii şi anul acesta întorc primăriei 11,2   miliarde de lei. Vă 
mulţumesc frumos! 
          Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă accesarea, de către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a unui credit 

pentru investiţii, necesar achitării lucrărilor şi serviciilor pentru investiţia      
„Construire hală metalică - Piaţa Brazda lui Novac (PT+DE+execuţie)”, în 
valoare de 1.061.000 lei, ce se va rambursa pe o perioadă de maxim 36 luni şi 
garantarea acestuia cu următoarea garanţie: ipotecă mobiliară asupra conturilor 
bancare deschise la creditor. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Nelu Pîrvu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. 
contractarea creditului pentru investiţii prevăzut la art.1. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 20 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, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

- 5 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Borţoi Manuel, Săuleanu Lucian) 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2023 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 

       Am văzut că mi s-a răspuns oarecum, dar nu are nicio legătură cu ce am întrebat. Nici 
d-na viceprimar şi nici ceilalţi care au luat cuvântul nu ne-au spus cheltuielile, cum stă 
magazinul pe anul 2022 „Autentic Românesc” Cât au fost venituri şi cât au fost cheltuieli, 
plus sau minus la final.  
 D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
 Dl. Drăgoescu, haideţi să nu facem circ din şedinţa Consiliului Local. Puteţi cere 
oricând în comisie aceste lucruri, dl. director Mărăcine vă va răspunde . Bineînţeles că 
avem destule hârtii de la dvs. şi vă răspundem, iar SC Pieţe şi Târguri, ca orice instituţie 
din subordinea primăriei, are multe departamente. Iată că SC Pieţe şi Târguri prin 
magazinul din Piaţa Chiriac, nu a dat faliment, iată că dă la Primăria Craiova 11,2  
miliarde, deci nu politizăm acest lucru. Decizia îi aparţine d-lui manager, după un an de 
activitate, să vadă ce profil dă. Noi vă propusesem un studiu acolo.  
          Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 În continuare, cu ce dă SC Pieţe şi Târguri. Dă 200 mii euro pe an, adică 17 mii de 
euro pe lună, dacă este să împărţim la ce suprafaţă de teren şi de construcţii are luat, o să 
vă iasă o sumă infimă.  
 D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
 Dacă tot politizăm acest lucru, v-aş răspunde să mergeţi în vizită la SC Pieţe şi 
Târguri în Timişoara, unde este primar USR. Că mereu v-am trimis poze de acolo, dar vi 
le-am trimis pe privat, dacă vreţi, vă trimit eu azi, poze, pe public cum arată pieţele din 
Timişoara şi ce redevenţă dau. 
 Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
 Chiar vă rog.  La bugetul de venituri şi cheltuieli, punctual, am văzut acolo că se 
prevede o înjumătăţire a profitului net pentru 2023 şi, cu toate acestea, să-i răspund şi d-
lui Nicoli. Da, într-adevăr, oamenii trebuie să fie plătiţi, dar  în conformitate cu cât produc 
şi ce performanţe au. Acum la SC Pieţe şi Târguri, vedem că se majorează salariile şi se 
dau bonusuri de performanţă, pentru că aşa sunt prinse în bugetul de venituri şi cheltuieli, 
însă, cu toate acestea, profitul este 40% faţă de cel din 2022. Deci, practic, eu n-am 
pomenit în viaţa mea ca cineva să subperformeze şi să fie bonusat pentru asta. De aceea, 
noi vom vota împotrivă. Vă mulţumesc! 
 D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
 Atunci când îţi propui să faci o investiţie, atât dintr-un credit cât şi din venituri 
proprii, nu cred că important este să faci profit mai mare anul viitor, pentru că şi cel de 
anul acesta şi cel de anul viitor va fi investit pentru modernizarea pieţelor din Craiova, 
pentru cetăţenii Craiovei. 

Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

pentru anul 2023, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru 
anul 2023. 

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 20 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, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării, de către Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit 
pentru investiţii 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
La acest punct avem mai multe de discutat. Se ia un credit de jumătate de milion 

pentru investiţii, cel puţin aşa spune proiectul. Investiţia care necesită cei mai mulţi bani 
este acea linie de brichete, de fabricat din materialul vegetal pe care îl strânge RAADPFL. 
Aici, principial, dacă RAADPFL îşi acoperă din cheltuieli, valorificând ceea ce strânge, 
nu aş vedea neapărat o problemă, dar sunt curios dacă modul prin care a fost justificat, 
cel puţin în proiect, este apropiat de realitate. Motivul invocat pentru care noi ar trebui să 
valorificăm acest material vegetal este faptul că vom fi obligaţi să-l cedăm Iridexului, să-
i plătim pe ei să-l proceseze. Şi sunt făcute nişte calcule în proiect. Printre altele, este 
menţionată suma de 26 de tone de material vegetal şi lemn care se strâng pe zi în Craiova, 
pe timp de iarnă. Eu aş fi vrut să văd măcar pe ianuarie o factură, să-mi arate că chiar am 
plătit Iridexul să proceseze 26 de tone pe zi. Ar fi fost mult mai util decât un calcul aşa, 
făcut pe hârtie, ca să ştim şi noi dacă este real că noi chiar atât de mult producem. Este o 
cifră destul de mare, mai ales că m-am interesat şi eu la alte primării din ţară.  

Pe lângă această linie de asamblare, mai este o investiţie . În termeni financiari, 
valorează relativ puţin. Vorbim de achiziţionarea celor doi bizoni americani. Mă gândesc 
că este pentru Grădina Zoologică din parcul Romanescu, pentru că altă locaţie nici măcar 
nu-mi imaginez că ar fi cazul. Noi ştim că acea grădină zoologică a fost făcută şi 
proiectată într-o vreme în care bunăstarea animalelor nu prea era luată în considerare. 
Animalele erau un bibelou, se bucura lumea de ele şi cam atât. Noi acum, în 2022, cu 
toate că s-au investit bani, încă ţinem animale chinuite în grădina aia zoologică. Şi nu văd 
unde ar mai fi spaţiu pentru încă doi bizoni americani care, la o scurtă cercetare, necesită 
jumătate de hectar de cap. Noi vrem doi. Unde avem noi în Parcul Romanescu atât de 
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mult spaţiu ca să ţinem doi bizoni? Evident că o să fie într-un ţarc, o să stea acolo cum 
stau jumătate din animalele de acolo, cu o băltoacă în ciment făcută lângă. De ce mai 
facem lucrul acesta? De ce mai investim să tot aducem animale să le chinuim acolo, în 
contextul în care oricum acea grădină zoologică nu este ca şi cum ar produce bani, pentru 
că este intrarea gratuită. S-au mai făcut investiţii în trecut, tot pentru animale, s-a făcut 
acel pavilion de reptile care, sunt curios câţi vizitatori a adus şi s-a mai făcut şi acea 
cofetărie care, la fel, se plătesc salarii acolo şi nu ştiu cât producem. Deci, haideţi să nu 
mai investim, să achiziţionăm animale doar de dragul de a le chinui. Nu are niciun sens, 
nu-şi are niciun rost. Şi poate ar trebui să vedem cum să îmbunătăţim situaţia animalelor 
care sunt, în momentul de faţă, acolo, până când, poate vom renunţa la această idee de a 
le ţine acolo închise. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu aş avea aici de abordat pe fond, pe structură, această propunere. În primul rând, 

vreau să discutăm despre oportunitatea acestui credit şi oportunitatea acestei linii de 
fabricaţie brichete. Pe partea de creditare, nu ne este indicată dobânda la care se doreşte 
să se ia creditul, nu ne sunt indicate garanţiile. Deci, practic, evident că nu avem cum să 
cauţionăm aşa ceva în acest moment, pentru că nu ştim despre ce vorbim. Mai mult decât 
atât, se spune că se va face o linie de producere brichete. Bun. Nu avem un bussiness plan, 
nu se ştie cui se vor vinde aceste brichete, la ce preţ se vor vinde aceste brichete sau dacă 
se vor vinde. Nu ne este spus în acest proiect câţi oameni vor munci pentru a deservi 
această linie, ce cheltuieli, ce costuri. Adică, zice, domne dă-ne şi nouă cinci sute de mii 
de euro, că vrem noi să facem brichete, deşi nu avem nicio experienţă şi, după cum ştim 
foarte bine cu toţii, statul este cel mai prost administrator de orice. 

În continuare, i-am atras atenţia d-lui director încă de la şedinţa de comisie. Sincer, 
nu ştiu ce pregătire are dânsul, însă nota de fundamentare cu care a venit să ne jignească, 
aferentă acestor materiale, este de cascadorii râsului, să nu spun altcumva.  Nu ne este 
spus absolut nimic acolo, decât sunt făcute nişte împărţiri, că veniturile cresc cu atât şi 
cheltuielile şi nu ştiu ce, şi nu ştiu cum. Adică nu ni se spun care sunt motivele din spate. 
Mai mult decât atât, ieri, în şedinţa de comisie, m-a dezinformat spunând că s-a modificat 
nu ştiu ce lege. Am verificat. OUG 92/2021 modificată în 2022 nu interzice absolut deloc 
unei autorităţi publice locale să vândă resturile vegetale. Interzice, într-adevăr , ca acestea 
să fie îngropate sau să li se dea foc. Eu am propus şi ieri în şedinţa de comisie să-i lăsăm 
pe cei care produc brichete, să producă brichete şi RAADPFL să se ocupe de toaletarea 
copacilor, să vândă, pur şi simplu, resturile vegetale, pe bani sau gratis sau cum pot dânşii 
către un producător de brichete, astfel încât să nu trebuiască noi să mai investim şi să 
inventăm apa caldă. Cam atât am avut de spus şi chiar aş dori să vedem dacă dl. director 
poate să ne răspundă. Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
În primul rând, vreau să spun că este trist că la atâţia ani de la Revoluţie, se confundă 

proprietatea statului cu proprietatea municipiului. Sub nicio formă RAADPFL, care este 
o companie de administrare, nu este a statului, şi nimic din ce este al municipiului, nu 
este al statului. Sunt persoane juridice diferite, acţionează diferit proprietăţile şi le 
gestionează. Despre investiţie, vreau să spun că această entitate comercială are consiliu 
de administraţie, tot ceea ce aţi spus dvs. a fost analizat acolo. Consiliul de administraţie 
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a considerat oportun, iar nouă ni se cere doar aprobarea de a permite societăţii să acceseze 
fonduri urmând ca, după aceea, negocierile să şi le poarte confidenţial pentru a stabili 
termenii  acestei creditări. Cu alte cuvinte, este nevoie şi managementul acestei companii 
care este pe ordonanţa corporativă consideră că, prin această investiţie, pe care şi-o asumă 
s-o achite din surse proprii, reuşeşte să valorifice masa lemnoasă pe care o adună în 
calitate de administrator, în folosul său, în primul rând, pentru că utilizează energie în 
sere şi, pe această cale, vreau să-i felicit pe cei de la RAADPFL că au reuşit să pronească 
centralele pe gaz, cumpărate, care zăceau şi nu funcţionau. Bravo vouă! Bravo 
tehnicienilor de acolo, după 10 ani de stat pe dreapta. Iar aceste brichete vin ca să 
alimenteze absolut peste tot energia, chiar şi la acele animale  care, voiam să vă spun din 
experienţă proprie, că am doi nepoţi şi am fost cu ei acolo. Sunt îngrijiţi cu dragoste de 
acei oameni în condiţiile în care putem noi, în acest oraş, suntem, cu alte cuvinte, 
beneficiarii unui agent economic capabil să se dezvolte şi îndrăzneala de a te dezvolta nu 
trebuie criticată, trebuie susţinută. De aceea, consider oportun şi, încă o dată îi felicit că 
îndrăznesc să ia un credit şi să facă o capacitate de producţie. Ce le va prososi, vor vinde. 
Nu atât profitul scos din acest lucru este important, ci faptul că şi-l acoperă din activitate. 
Mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Eu, în primul rând, aş vrea să salut iniţiativa d-lui consilier Drăgoescu. Ieri, la comisia 

de buget la care am participat şi eu, a fost pentru prima oară în doi ani de zile când am 
avut senzaţia că a citit documentaţia de la proiectul de hotărâre. De obicei, şedinţa de 
comisie de la buget se desfăşoară cu ajutorul d-nei secretar, care răspunde la solicitările 
d-lui Drăgoescu, să-i povestească ce este în interiorul fiecărui proiect de hotărâre. Sunt 
sute de intervenţii la care participăm şi nu zice nimic, până la urmă este hotărârea 
dânsului. Însă nu vrem să fim băgaţi în aceeaşi oală ca şi consilieri, noi chiar citim ce este 
în interiorul proiectului de hotărâre. În timpul comisiei, majoritatea întrebărilor care s-au 
adresat către RAADPFL legate de acest proiect de buget, erau în documentaţie. Marea 
majoritate. Se mai găsiseră o sută şi ceva de posturi în plus, a întrebat, încă nu s-a înţeles 
cum este cu lucrătorii sezonieri de la RAADPFL. S-a întrebat despre majorările 
respective, deşi ele sunt evidenţiate în acea anexă. Este bugetul din 2022, bugetul din 
2023 propus, procentual cât este majorarea, după care, după acea anexă sunt explicaţii. 
Explicaţiile erau la majoritatea punctelor şi majoritatea întrebărilor. S-a explicat de ce 
sunt şi cât sunt afectaţi de această majorare a salariului minim. Era scris în pagina 15, din 
847 aveau 486 de salariaţi care aveau minimul pe economie şi datorită măririi salariului 
minim pe economie, creşteau cheltuielile cu personalul. În ceea ce priveşte această 
contractare de credit, eu nu fac parte din executiv, dar le spun, dacă au avut timp să 
cerceteze bizoni, puteau să-şi găsească timp să cerceteze cum se contractează un credit 
extern şi care este procedura. În primul rând, este o procedură de achiziţie publică, este o 
licitaţie. Toată procedura aceasta implică ca contractantul să treacă prin nişte etape, cum 
ar fi criterii de selecţie a ofertantului. În criteriile respective, dacă se uitau pe la alte 
primării cum s-au contractat, ar fi văzut că se pun nişte condiţii, fie se pune un indice 
general cum este Robor sau Euribor  şi se mai pune o marjă fixă din partea băncii care 
constituie unul din criteriile de selecţie. Nu putem să ştim dobânda dinainte atâta timp cât 
această contractare trece printr-un proces de achiziţie publică. Deci, şi la Pieţe şi Târguri 
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şi la RAADPFL se punea această problemă. De ce nu avem şi nu ştim dobânda? Păi nu. 
Dobânda se formează în funcţie de ofertanţi.  Eu vreau să concluzionez, ca să nu lungesc. 
Ideea este că majoritatea răspunsurilor la întrebările consilierilor, sunt în documentaţie. 
Dacă sunt nelămuriri, executivul poate fi întrebat, dar nu se poate lansa o acuzaţie sau să 
se considere că aoemnii aceştia nu-şi fac treaba, în condiţiile în care nu înţelegi proiectul 
de hotărâre şi nu înţelegi conţinutul acestuia. Dacă nu înţelegi, întreabă.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Vreau să nuanţez poziţia colegilor mei cu privire la această investiţie a RAADPFL-

ului. A nu se înţelege că suntem împotriva investiţiilor. Intervenţia mea, oarecum, merge 
în direcţia celor spuse de dl. Nicoli şi trebuie să-i dau dreptate, cu privire la calitatea de 
comerciant al RAADPFL-ului  şi legislaţia care stabileşte foarte clar autonomia acestei 
persoane juridice, aşa încât cred că acel consiliu de administraţie care a propus şi care ia 
această decizie, este şi cel care răspunde în măsura în care respectiva investiţie nu va 
reuşi. Iar, cred că cele mai bune explicaţii le poate da chiar directorul  RAADPFL şi, dacă 
este în sală, cred că ar fi foarte bine să lămurească aceste aspecte, mare parte din ele fiind 
chestiuni de oportunitate, iar nu de legalitate, ceea ce noi trebuie să votăm până la urmă, 
în sensul de a permite astfel de investiţii. Cred că, dacă aduce acele lămuriri suficiente, 
nu cred că are cineva împotrivă ceva să se facă o astfel de investiţie. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut că dl. tavi Marinescu m-a apelat. Sincer, nici nu ştiam că face parte din 

comisia buget-finanţe, că până acum nu a vorbit niciodată în doi ani de zile. Este prima 
dată când aud şi chiar mă miră. Dânsul este aşa, o umbră, un ecran negru, dacă este, nu 
ştiam că face parte şi cred că are o problemă pe partea de matematică, dl. tavi Marinescu. 
486 de angajaţi de la RAADPFL, că discutăm la buget punctul următor, înmulţit cu 
majorarea asta cu minimul pe economie, dă un plus de 3 milioane de lei pe an. Anvelopa 
salarială se majorează cu 10 milioane de RON pentru 2023 la RAADPFL. De faptul că 
ce a spus dânsul, eu vă propun să facem din asta o practică şi de acum încolo să 
înregistrăm toate şedinţele de comisie. Să le transmitem live să vadă şi cetăţenii ce fac 
consilierii, care, cum, ce citesc. V-am spus sincer, eu până astăzi nu ştiam că, de doi ani 
de zile, dl. Tavi Marinescu există în comisia de buget.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
Vreau să fac şi eu o precizare. În cuvântul colegului nostru, Cezar, a afirmat la un 

moment dat că nu ştim despre ceea ce vorbim. Vreau să vă spun că sunt de acord cu acest 
lucru.  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Îl iert pe colegul Cezar pentru că nu a lucrat într-o instituţie, nu a condus o instituţia 

cu atâţia salariaţi şi vreau să vă spun că meseriile în RAADPFL sunt diverse. Datorită 
legii bugetului de stat, în aceste instituţii, de câte ori creşte salariul minim, salariul 
muncitorului necalificat, deci salariul minim ajunge întotdeauna pe cel al calificatului. 
Vorbim de calificaţi în meserii foarte greu de găsit, sudori, care, pe piaţa privată câştigă 
foarte mult. V-am dat un exemplu, că atunci când conduceam RAADPFL, am scos la 
concurs un an un post de sudor şi nu a venit nimeni pe 18 milioane vechi în mână. Deci 
creşterea salariului minim generează şi creşterea salariilor calificaţilor, pe care, dacă nu 
operezi, îi ajung din urmă. În concluzie, nu poti să dai un salariu minim unui şofer sau 
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unui mecanic de buldoexcavator care are o responsabilitate foarte mare şi, deci, ele cresc 
proporţional cu salariul minim acordat de Guvern. Asta am spus-o pentru opinia publică 
şi pentru dvs., în niciun caz pentru dl. Cezar Drăgoescu pentru că nu va înţelege acest 
lucru. Ba da, el înţelege că e băiat deştept, dar votanţii dumnealui trebuie să afle altceva. 

Dl. director Ilinca: 
Buna ziua! Dl. consilier, din păcate, trebuie să vă răspund la ultima întrebare. Să ştiţi 

că ieri, nu v-am dezinformat, dvs. mi-aţi cerut să predau resturile vegetale gratis, ceea ce 
nu am voie.  

Referitor la investiţie, trebuie să vă informez că dacă eu nu fac această investiţie, voi 
fi obligat, conform legii biodegradabilului, aceste resturi vegetale, iarbă, frunze, crengi, 
să le dau la un operator de compost. Singurul operator de pe raza judeţului Dolj este 
Iridex. Conform calculelor noastre, între 10 şi 15 miliarde costă primăria să dăm aceste 
resturi vegetale. Nu am dat până acum la Iridex pentru că eu am semnat contractul cu 
Iridexul luna aceasta şi va fi valabil începând cu 1 martie. Deci nu pot să vă spun ce 
cantitate. Dar, din datele statistice, ne ducem undeva la douăzeci şi ceva – treizeci tone 
pe zi, dar nici acelea nu pot să spun în ziua respectivă  că sunt frunze, că este iarbă, 
depinde ce luam de pe domeniul public, spaţiul verde. 

Referitor la credit, m-aţi întrebat dacă ştiu dobândă şi ce garanţie. Acestea se discută 
şi se negociază cu banca în momentul în care eu am aprobarea dvs. pentru a accesa acest 
credit. Nu pot să spun eu dinainte că îmi dă banca cu 2, cu 3, cu 5 sau cu 7, că n-am de 
unde să ştiu. Referitor la achiziţie, se va face un caiet de sarcini în care noi vom pune, 
normal, nişte date tehnice, productivitate, cantitate şi va fi o licitaţie publică deschisă. 
Cine câştigă, nu se ştie. Nici preţurile nu le ştiu, ce-mi oferă.   

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

Art.1.  Se aprobă accesarea, de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, a unui credit pentru investiţii, în sumă de 
544.300 euro, echivalentul sumei de 2.680.000 lei. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

- 4 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Borţoi Manuel,) 

- 5 abţineri (Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, Ungureanu 
Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 
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11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2023 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Să-i răspund şi d-lui drector. Dl. director, şedinţa este înregistrată, eu v-am zis să le 

vindeţi, să le daţi gratis, în fine, să scăpaţi de ele fără niciun cost pentru noi. Cât despre 
credit, să ştiţi că puteaţi să fiţi proactiv, să vă duceţi la 10 bănci şi să luaţi nişte oferte de 
principiu. Despre buget ce să vă zic că la şedinţa asta mai spargeţi 23 milioane de RON 
din banii noştri pe majorări de salarii şi de angajări? Aici vorbim de 10 milioane de RON 
în plus bugetaţi pe 2023, din care doar 3 milioane RON se justifică prin creşterea 
salariului minim brut. Vedeţi un plus la final de an de 100 de angajaţi. Chiar dacă vin 
aceşti sezonieri care stau 3-6 luni sau cât or sta, n-am văzut în niciun an, practic anvelopa 
salarială care rămâne, se împarte acolo, în cadrul companiei. Pentru că n-am văzut în 
niciun an vreo regie care ţine de primărie, să dea banii înapoi către noi, către consiliul 
local din banii bugetaţi pentru salarii.  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Toate instituţiile din subordinea consiliului local întorc după terminarea bilanţului 

anului 50% din profit către Primăria Municipiului Craiova, iar tot ce vedeţi ca anvelopă 
salarială, este vorba de brut, deci dau toate taxele şi impozitele ca orice instituţie. Deci, 
încă o dată vă spun, toate instituţiile din subordinea primăriei, din profit întorc jumătate 
la Primăria Municipiului Craiova. Vă spun şi algoritmul. 10% se numeşte beneficiu în 
favoarea salariaţilor şi 40% se fac investiţii din profitul unei instituţii.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Acest profit în valoare absolută este de 2-300 mii lei pe an. Adică companiile 

acestea nu fac profit sub 1%. 
Dl. Consilier Local Nicoli: 
În primul rând, vreau să spun că ar fi trist ca din banii noştri să punem pentru acest 

agent economic. Dl. coleg, trebuie să vă spun că agentul economic îşi duce singur povara 
şi există o legislaţie care a fost aprobată de prim ministrul Văcăroiu ca 50% din profitul 
agentului economic din subordinea unei entităţi publice, persoană juridică de drept public, 
a se vedea municipiul Craiova, este obligat să vireze la cel care l-a generat şi îl deţine sub 
autoritate şi nu în subordine. De aceea, am rămas puţin surprins că, totuşi, societatea n-a 
îndrăznit să ne ceară majorarea de capital egală cu suma pe care ne-a dat-o anul trecut 
pentru a căpăta resursă financiară să se mişte mai liber într-o piaţă cu multe constrângeri 
în care acest agent economic administrează tot domeniul nostru privat şi public şi de aceea 
am insistat ca acest buget de ventiuri şi cheltuieli, să aibă, totuşi, o poziţie cu majorarea 
capitalului social, pe care am înţeles, totuşi, consiliul nu şi-a dorit-o, şi, pe anul viitor, 
îndrăzniţi, dragi colegi. Cine cere, nu piere, dar agentul economic este puternic şi se 
descurcă. Mulţumesc! 

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

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2023, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

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

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

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

- 5 abţineri (Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, Ungureanu 
Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 
 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2023 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Observ şi aici o creştere. Cu salariile însă, aşa cum am spus şi în şedinţa de comisie, 

ar trebui să fie pe anul acesta măcar, să facă mai multă curăţare a străzilor  din municipiul 
nostru, decât stropire. Practic, nu văd niciun avantaj în stropirea străzilor, decât faptul că 
mutăm praful dintr-o parte în alta, însă cel mai bine ar fi să se spele mult mai des străzile, 
dacă tot plătim pentru serviciile respective. Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
        Propun consiliului local să-l trimitem pe dl.Butari şi toţi şefii de sectoare de la 
salubritate în sectorul 1 Bucureşti, ca să ia lecţii. Sunteţi de acord? 

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

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,  
pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Dimian Diana 
Mihaela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru 
anul 2023. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna. Dimian 
Diana Mihaela şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 20 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, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 
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- 5 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Teodorescu Nicu Cosmin, Cîrceag Eduard, 
Borţoi Manuel, Săuleanu Lucian) 

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Urban Craiova S.R.L., pe anul 2023 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut rezultatele pe 2022 şi acestea chiar sunt surprinzător de bune şi o felicit pe 

d-na director pe această cale şi, după cum puteţi vedea, se poate şi la stat. Am observat că 
nu are creanţe întârziate, are profitul aproape 2 milioane de euro, însă orice minune ţine 
sub un an în Craiova, astfel încât în 2023 a zis să intre în linie cu celelalte regii din 
subordinea primăriei. Cresc salariile 4 milioane de RON, numărul de angajaţi, profitul, 
deşi iar am văzut că sunt bonusuri, se duce de la 9 milioane de lei la 2-3-500 mii RON. 
Eu nu-mi explic aceste lucruri, poate ne lămureşte d-na directoare sau executivul. 
Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Le explic eu pentru că  Termo este în subordinea mea. Această unitate, ca toate 

instituţiile sub autoritatea Primăriei Municipiului Craiova, au, conform legii 5% profit. 
Nici nu ne interesează să fie foarte mare profitul lor, ci ele să-l reinvestească, să fie acesta 
şi să presteze pentru craioveni ceea ce au de făcut. Datorită fluctuaţiilor de preţuri la 
gigacalorie, acesta a fost profitul. El este la finalul anului pentru că este o instituţie care 
facturează azi şi încasează peste 2 luni. Acest profit este la scorul acesta la sfârşitul anului 
pentru că se aplică profit şi la facturile neachitate. Dar asta este. Pentru anul viitor , 
aşteptăm o ordonanţă de urgenţă ca să primim în administrare, Primăria Craiova, şi aceste 
ţevi care sunt agentul principal , foste ale lui CEO, astfel încât să putem accesa fonduri 
europene. Dar, pentru a accesa fonduri europene, ne pregătim şi SC Termo, jumătate din 
profitul care îi rămâne, îl va investi în toate actele care sunt premergătoare aplicării pe 
fonduri europene a proiectelor. Repet, tot pentru opinia publică şi pentru colegii din sală 
care merită să fie informaţi. SC Termo deja a plătit strategie care este neapărat necesară 
pentru accesarea fondurilor europene. Urmează să plătească studiu de fezabilitate pentru 
a merge mai departe, expertize tehnice, ridicări topo şi cadastre pe toate zonele unde vom 
primi aceste ţevi şi urmează după aceea PT-urile şi execuţia. Deci jumătate din acest 
profit, se va cheltui, bănuiesc, pe aceste multe acte şi ţin să vă anunţ, pentru că sunteţi 
consilierii locali. Noi, până în această clipă, în această iarnă, datorită investiţiilor şi 
reparaţiilor capitale pe care le-a făcut această unitate, nu am avut nicio avarie pe ţevile 
secundare pe care le deţine Termo Urban.  Repet, toate avariile au fost pe ceea ce a fost 
al lui CEO şi acum este al lui CET II, din Bariera Vâlcii. Vă mulţumesc frumos! 

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

Art.1. Se aprobă  bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Urban  Craiova S.R.L., 
pe anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Bedelici 
Nicoleta-Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Termo Urban  
Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023. 
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Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Bedelici Nicoleta-
Livia şi S.C. Termo Urban  Craiova S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

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

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

 
 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
După ce că avem de-a face cu o organigramă şi cu un aparat megaîncărcat, observ că 

PSD se pregăteşte de alegeri. Mai bine puneaţi pe ejob PSD angajează. Oricum sunteţi 
cel mai mare angajator din Craiova şi din judeţul Dolj, asta coroborat şi cu organigramele 
de la următoarele puncte pe care le vom discuta. Nu vedem absolut deloc oportunitatea şi 
necesitatea de a se angaja oameni. Avem aşa: la Urbanism – 51 de angajaţi, 15 în plus 
faţă de anul trecut. Vă aduc aminte că în ultimele 4-5-6 luni s-au dat 100 autorizaţii de 
construcţii.  În septembrie-octombrie sau dat 0. S-au eliberat 0. 

Direcţia de Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii. Mă bufneşte râsul când aud de investiţii 
În Craiova. 31 de angajaţi – 10 în plus faţă de anul trecut. Văp aduc aminte că anul trecut 
aţi investit 14 milioane de euro în municipiul  nostru. 

Serviciul imagine – 9 funcţionari. N-are Q Fort atâţia oameni în marketing, cât are 
Primăria Craiova în Serviciul Imagine. Deci nu vedem nicio oportunitate, nu vedem nicio 
necesitate pentru aceste suplimentări. De aceea, vom vota împotrivă. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
Doresc să spun că de pe 22 Decembrie 1989, cel puţin FSN, FDSN, PSD şi PDSR 

este continuu în alegeri pentru că în democraţie este foarte important să alegi ce spui. 
Trebuie să spui ceea ce oamenii îşi doresc şi să votezi ceea ce trebuie. De aceea, suntem 
tot timpul, noi, cel puţin, în alegerea celor mai bune opinii de la cei care ne-au votat. O 
organigramă la entitatea pe care noi o gestionăm în calitate de consilieri, în numele celor 
care ne-au ales, se doreşte un aparat care să poată fi funcţional pentru provocările acestea 
de după pandemie.  

Urbanismul are nevoie de mai mulţi oameni pentru a reduce timpul în care se dă 
răspuns celor care pun documentaţii, Planul Urbanistic General bate la uşă şi va veni cu 
noi provocări care vor avea nevoie de mult sprijin şi faptul că suntem cel mai bun 
angajator, este o mândrie. Solidaritatea noastră politică, prin votul de astăzi, arată că noi 
susţinem angajarea, atât în mediul pe care îl gestionăm prin administratorii noştri, cât şi 
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în zona privată. Craiova trebuie să aibă salarii bune . Banii aceştia pe care îi vedeţi dvs., 
nu sunt ai cetăţenilor, sunt o mică cotă parte din ceea ce se numeşte buget consolidat. De 
aceea cred că a vorbi în paralel este o lipsă de respect şi de aceea, vă rog să aveţi puţintică 
răbdare, cum spunea un celebru caricaturist. Eu sper să îl vedeţi pe Gopo aşa cum era el.  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Vreau să vă spun că, personal, nu am fost niciodată funcţionar public şi, ca şi dvs., 

până să vin în primărie aveam impresia că nu se munceşte atât de mult. Îmi cer scuze în 
faţa colegilor mei pentru că n-aţi crede că se lucrează şi până la 8-9 seara. Aş lua-o aşa, 
pe fiecare direcţie. 

Direcţia Investiţii, vreau să vă spun că este împreună cu licitaţiile, biroul de achiziţii, 
pentru a nu crea foarte multe posturi de directori şi de şefi. Personal sunt rugată de toate 
să plece. Deficit de forţă de muncă pregătită este şi la ANAF şi peste tot în Craiova. Dacă 
le dai drumul, mâine pleacă toate de la achiziţii, deoarece sunt foarte puţine, iar acum vin 
proiectele europene ale căror contracte s-au semnat şi s-au semnat 44, săptămâna viitoare 
înţeleg că se mai semnează încă 8 şi începem deja să depunem pe POR. Chiar dacă am 
făcut acordurile cadru pentru studii şi pentru toate celelalte, pentru proiectare şi execuţie 
trebuie trecute prin achiziţii publice. Vreau să vă spun că aici este o creştere de personal 
neapărat necesară. La Proiecte Europene, la câte proiecte s-au depus şi se vor depune, 
vreau să vă spun că cea mai mare problemă este implementarea lor. Sunt sigură că şi mulţi 
dintre dvs. ştiţi ce înseamnă implementarea unui proiect. Pentru fiecare proiect, şi gândiţi-
vă că sunt semnate 44, trebuie o echipă de 5 oameni. Asta înseamnă că vor fi 5 pentru 
fiecare proiect. Dar, la ora actuală, pentru ciclul financiar trecut, sunt angajaţi în câte 7-8 
proiecte . Chiar nu pot să faţă faţă. Şi la acest serviciu se pleacă noaptea. 

Ca să pot să fiu documentată, pentru că este foarte uşor să spui din afară că nu se 
munceşte, am studiat organigramele oraşelor similare Craiovei şi v-aş spune Ploeştiul 
care cred că este jumătate din Craiova, să mă ierte Dumnezeu, au la Direcţia de Fonduri 
Europene 42 de persoane şi la Urbanism 48. Iaşiul are 49 de persoane. Vă spun că, sigur, 
dacă au accesat proiecte ca noi, ăştia îşi dublează personalul acum, aşa cum îşi dublează 
şi ADR-urile din toată ţara pentru că vrem să atragem bani europeni, dar astea nu se fac 
decât cu forţă de muncă. Constanţa care este un oraş sub noi, avea 48 la fonduri europene 
şi mult mai mulţi la Urbanism. Deci acestea sunt lipsurile. O suplimentare de personal 
este la Direcţia Taxe şi Impozite, iar cele mai mari modificări sunt pe posturile rămase 
libere, scoase la concurs de către Primăria Craiova şi nu s-a prezentat nimeni. Chiar dacă 
o să vi se pară o anomalie, vă spun sincer, cel mai mare salariu , adică de superior în 
Primărie, este de 50 milioane , 5000 lei. Cel puţin la Urbanism, la Registrul Agricol, acolo 
unde s-au scos posturile rămase vacante după pensionare, adică cele superioare, nimeni 
nu a venit pe această brumă de bani, pentru calificarea unui om, care, în privat, câştigă 10 
mii lei.  Până la urmă, toţi pleacă de acasă pentru a-şi asigura banii necesari familiei, şi, 
dacă tot vii aici să lucreazi până la 8 seara, nu au dorit să vină pentru salariile astea. Deci, 
am scăzut de la superior la principal, la debutanţi, ca să îmbinăm până ies la pensie cei 
şcoliţi, să şcolească debutanţii, asistenţii şi principalii pentru că trebuie să facem acest 
transfer şi să rămânem cu continuitate. Foarte mulţi din angajaţii primăriei care încă 
lucrează, au dreptul să se pensioneze. Trebuie să şcolească pe alţii. Şi, plus de asta, să 
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vină tineri care să înveţe administraţie publică, pentru că este foarte grea. Eu vă 
mulţumesc frumos că mi-aţi dat ocazia să explic acest lucru.  

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

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 şi, pe cale de 
consecinţă îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.379/2022. 

Art.2. Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, urmare a 
reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, 
modificările intervenite în structura organizatorică vor fi duse la îndeplinire în 
termen de minimum 30 de zile de la data adoptării. 

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

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

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

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

- 5 abţineri (Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, Ungureanu 
Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
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 Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2022. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic Municipal  „Filantropia” Craiova 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia” Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.325/2022. 

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

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

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pentru 
personalul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru o perioadă de şase 
luni, 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 acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru o perioadă de şase luni, în anul 2023. 
            Art.2. Se aprobă valoarea financiară zilnică a normei de hrană acordată personalului 

Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

            Art.3. Personalul Poliției Locale a Municipiului Craiova nu va beneficia de normă de 
hrană în următoarele situaţii: 
a) concedii reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv concediul pentru incapacitate 
temporară de muncă, cu excepţia concediilor medicale pentru accidente de 
muncă; 

b) concedii fără plată; 
c) concedii de studii; 
d) participarea la cursuri de formare/perfecţionare, în cazul în care i se asigură 

masa şi beneficiază de diurnă de delegare; 
e) concedii de maternitate; 
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f) concedii pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3ani, respectiv 
7 ani, reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

g) pe perioada delegaţiilor, atunci când se acordă diurnă; 
h) pe perioada suspendării raportului de serviciu, respectiv a raportului de muncă. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr.650/2014. 

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

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

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

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

 
 

18. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova, în vederea organizării Festivalului Internaţional Shakespeare, 
Craiova, 20-23 aprilie 2023, ediţia „Poduri de Teatru” 
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 asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, în vederea organizării 
Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova, ediția „Poduri de teatru”, în 
perioada 20.04.- 23.04.2023,  conform contractului de asociere prevăzut în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” 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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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale 
destinate închirierii, în condiţiile Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe 
retrocedate în natură foştilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.136/2013, cu modificările și completările ulterioare, 
prin excluderea locuinței situată în municipiul Craiova, Bdul.Decebal, nr.43, 
bl.53, sc.1, ap.14. 

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe sociale,  către 
persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie şi să semneze 
contractele de închiriere ale locuinţelor identificate în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.4. 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.  
 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor 
pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, 
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 lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de 

locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în anul 
2023, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicităţii prin afişare la 
sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât şi pe pagina de internet a instituţiei. 

Art.3. (1) Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţele pentru tineri 
destinate închirierii, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor, 
vor fi adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afişare 

           (2) Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în 
condiţiile legii. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de 
Proprietari şi Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor 
pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2023 şi respectiv a sumelor 
cu titlu de recuperare investiţie din cuantumul chiriei, ce se vor vira Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 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.l. Se aprobă cota de 1,5% aplicabilă la valoarea de investiție a construcției, pentru 

administrarea, întreținerea, reparațiile curente, precum și pentru reparațiile 
capitale aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii situate în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, blocurile T1, T2 și T3. 

Art.2. Se aprobă cota de 0,4 % aplicabilă la valoarea de investiție a construcției, pentru 
administrarea, întreținerea, reparațiile curente, precum și pentru reparațiile 
capitale aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii situate în municipiul 
Craiova, str.Potelu, blocurile R1 - R16. 

    Art.3. Se aprobă cota autorității publice locale de 0,1%, aplicabilă la valoarea de investiție 
a construcției pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani, până la finele anului 
2023; 

   Art.4. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, 
realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Craiova, valabilă 
pentru anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.5. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiţiei din cuantumul 
chiriei, care se vor vira în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în anul 2023,  
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiţionale la 
contractele de închiriere, cu privire la stabilirea chiriei valabilă pentru anul 2023, 
conform art.4 şi 5 din prezenta hotărâre. 

 Art.7. 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.  
 
 

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

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 5 ani, a duratei contractelor de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi utilitate publică a unor bunuri 
dobândite de autoritatea publică locală 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 
în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă declararea de uz şi interes public local, a bunurilor identificate în anexa 

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

Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 şi nr.147/1999, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al 
municipiului Craiova, a unor bunuri, 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 bunurilor identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor „locuri de joacă” 
identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă darea în administrare, către unităţile de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Craiova, a bunurilor „locuri de joacă” identificate în anexa nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prin reprezentantul său legal,  să îndeplinească procedurile 
legale de scoatere din funcţiune, de casare şi valorificare a materialelor rezultate 
pentru bunurile identificate în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

Art.5. Se mandatează unităţile de învăţământ, prin reprezentanţii legali,  să îndeplinească 
procedurile legale de scoatere din funcţiune, de casare şi valorificare a 
materialelor rezultate pentru bunurile identificate în anexa nr.5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art.4 şi art.5, vor constitui 
venit la bugetul local. 

                Art.7.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.522/2007, nr.80/2006, 
nr.282/2008, nr.293/2014, nr.348/2014, nr.576/2014, nr.675/2014, nr.21/2019. 

             Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, precum şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.338/2013 referitoare la darea în administrare către 
Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, a bunului „Clubul Cultural al 
Sindicatului Liber Electroputere Craiova”, situat în municipiul Craiova, str. 
Calea Bucureşti, nr.56 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

nr.338/2013, după cum urmează:  
a) art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

           ,,Se aprobă darea în administrare, către Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri”, a 
imobilului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în 
municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr.56, compus din teren, în suprafaţă de 
1874 mp., înscris în Cartea Funciară nr.248720 şi construcţie C1, cu suprafaţa 
construită la sol de 1428 mp., suprafaţă construită desfăşurată de 3286 mp. şi 
regim de înălţime Sp+P+E, fiind înscrisă în Cartea Funciară  sub nr.248720-C1, 
identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
b) anexa se modifică şi va avea forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
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Art.2.  Predarea – primirea  bunurilor prevăzute la art.1, se va efectua prin protocol de 
predare – primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Teatrul de Copii şi Tineret 
„Colibri” 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 listei de priorităţi pentru atribuirea de 
spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu 

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

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

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

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

29. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de 
întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu” 
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 tarifelor aferente  activităţii de întreţinere a Bazei 

Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă reducerea cu 50% a tarifului zilnic de cazare într-o boxă din Baza 
Hipodrom, a unui cal aparţinând persoanelor fizice/juridice, sportivi ce sunt 
legitimaţi la Sport Club Municipal Craiova, au obţinut rezultate şi sunt deţinătorii 
de premii în competiţii hipice. 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.72/2022. 

    Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Regia Autonomă de 
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Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

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

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 468 mp. din acte şi 469 
mp. din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.203863 a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, str.A.I. Cuza, nr.46A, în cuantum de 823.392 lei, 
echivalent a 167.411 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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, Borţoi 
Manuel, Săuleanu Lucian, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.80D 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 890 mp. din acte şi 899 
mp. din măsurători, înscris în Cartea funciară nr.211648 a localităţii Craiova, 
situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.80D, în cuantum de 1.387.453 lei, 
echivalent a 282.094 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

            (2) Valorile prevăzute la alin.1 din prezenta hotărâre nu includ TVA. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Patrimoniu 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, Borţoi 
Manuel, Săuleanu Lucian, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, Calea Bucureşti nr.56B, 56C, 56D 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 1920 mp., înscris în 
Cartea funciară nr.233960 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, 
Calea Bucureşti nr.56B, 56C, 56D, în cuantum de 3.202.343 lei, echivalent a 
651.094 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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, Borţoi 
Manuel, Săuleanu Lucian, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

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

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 2744 mp., înscris în 
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Cartea funciară nr.231544 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, 
str.Matei Basarab, nr.2, în cuantum de 4.549.021 lei, echivalent a 924.899 euro, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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, Borţoi 
Manuel, Săuleanu Lucian, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

34. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect 
preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în 
municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.7A 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

negocierii preţului de achiziţie a terenului în suprafaţă de 432 mp., înscris în 
Cartea funciară nr.227962 a localităţii Craiova, situat în municipiul Craiova, 
str.Olteţ, nr.7A, în cuantum de 783.002 lei, echivalent a 159.199 euro, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 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, Borţoi 
Manuel, Săuleanu Lucian, Florescu Marinel, Sas Teodor Nicuşor, Enescu Georgel, 
Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 
 

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, 
având ca obiect terenuri şi spaţii situate în pieţele din municipiul 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 prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, a duratei contractelor de închiriere, 

având ca obiect terenul în suprafaţă de 15,24 mp., poziţia 24, situat în Piaţa 
Centrală, respectiv spaţiul în suprafaţă de 3,73 mp., poziţia 17, C2,  situat în piaţa 
Craioviţa Nouă Big, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, 
identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Rimaga 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 cu o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 15.01.2027, 

a duratei contractului de concesiune nr.293/15.01.2008 încheiat între Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Rimaga S.R.L., având ca obiect terenul 
aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafată de 50,0 mp, 
situat în str.Traian Lalescu, nr.16A. 

  Art.2. Se aprobă renegocierea redevenței pentru terenul ce face obiectul contractului de 
concesiune nr.293/15.01.2008, având ca preţ de pornire raportul de evaluare care 
va fi însușit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

   Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr.293/2008. 

  Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2007 şi nr.606/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

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

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune 
nr.280/01.03.2007 încheiat între Municipiul Craiova şi Verona-Impex S.R.L. 
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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 prelungirea cu o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 01.03.2024, 

a duratei contractului de concesiune nr.280/01.03.2007 încheiat între Municipiul 
Craiova şi Verona-Impex S.R.L., având ca obiect terenul aparținând domeniului 
privat al municipiului Craiova, în suprafată de 200,58 mp, situat în bd.Oltenia, 
zona staţiei RAT-Orizont. 

   Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
prelungire a contractului de concesiune nr.280/2007. 

  Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.283/2006 şi nr.76/2022. 

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

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

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument pe terenul 
aparținând domeniului public al municipiului Craiova, bd. Carol I, zona 
blocului 17 D 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La acest punct vom aproba amplasarea unui monument pe un teren aparţinând 

domeniului public al municipiului Craiova. Sunt convins, de asemenea, că şi colegii mei 
vor vota pentru acest punct, însă nu pot să nu-mi amintesc faptul că în 2017, este vorba 
de mandatul trecut, am făcut o propunere în Consiliul Local ca în Craiova să fie amplasat 
un bust sau o statuie a Reginei Maria. N-aş vrea să dezvolt acum ceea ce a însemnat 
Regina Maria pentru istoria noastră, dar aş folosi ocazia să reiau această propunere, dacă 
am ratat momentul Centenarului Marii Uniri.  

Dl. Preşedinte: 
Este numele unei pieţe. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
Nu s-a ratat în totalitate, s-a ratat parţial. Aş dori să reluăm acest proiect. Cred că 

Regina Maria merită un bust sau o statuie în Craiova.  
Dl. Consilier Local Spânu: 
Vreau să felicit Baroul Dolj, pe dl. decan Lucian Săuleanu, pentru iniţiativă. Nici nu 

era mai potrivit cu asemenea personalitate. Alegerea este extraordinară, din punctul meu 
de vedere. Este o somitate în ştiinţele juridice. Şi felicitări! 
       Dl. Preşedinte: 
       Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă amplasarea unui monument reprezentând bustul decanului Baroului Dolj, 
Dem D. Stoenescu, din perioada 1921-1934, pe terenul aparținând domeniului 
public al municipiului Craiova, bd. Carol I, zona blocului 17 D, identificat 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Realizarea și amplasarea monumentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se 
va face pe cheltuiala exclusivă a Baroului Dolj, cu respectarea condiţiilor impuse 
de normele juridice care reglementează amenajarea teritoriului, emiterea 
autorizaţiilor de construire şi a utilizării spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. 

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

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

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

- 2 abţineri (Marinescu Radu, Săuleanu Lucian) 
D-nii Consilieri Marinescu Radu şi Săuleanu Lucian anunţă, conform art. 228, alin 

2 şi 3 din Codul administrativ, că se vor abţine la votul pentru  punctul 38 de pe ordinea 
de zi. 
 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.354/2020 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Realizare construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)” 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Nu vreau să discut despre oportunitatea pasajului, cred că mulţi craioveni, în special 

cei care locuiesc în zonă, se aşteaptă de mult timp să fie rezolvată acea problemă a 
traficului din zonă. Asta ţin minte că a fost şi motivul pentru care am votat pentru acest 
SF prima dată când a trecut prin Consiliul Local, cred că în 2020 chiar la începutul 
mandatului. La vremea respectivă, avea deja o valoare semnificativă, adică era vorba de 
66 milioane de lei. Noi, acum, actualizăm devizul şi, practic, valoarea investiţiei se 
dublează şi m-am uitat puţin peste justificările acestei dublări, că mă aşteptam să fie 
invocată celebra creştere de costuri a materialelor. Ok. Dar noi avem în acest proiect 
anume creşteri pe capitole care nu ţin neapărat de preţul materialelor. Cheltuieli pentru 
relocarea şi protecţia utilităţilor, au crescut de la 800 mii lei, la 9 milioane de lei. Cum de 
nu s-au prevăzut cheltuielile astea prima dată când a fost făcut SF? Dacă mă uit în 
documentul pe care ni l-a trimis proiectantul, constructorul, ce o fi, ne uităm doar aici. În 
SF nu au fost prevăzute lucrări de relocare, ridicare la cota gurii de scurgere. În SF nu au 
fost prevăzute cheltuieli în ceea ce priveşte iluminatul. În SF nu au fost prevăzute în 
detaliu instrumentele prin care se face monitorizarea traficului. Sunt o grămadă de lucruri 
care nu au fost prevăzute, deşi trebuiau prevăzute şi prin felul acesta s-a dublat valoarea 
proiectului. Cine răspunde pentru faptul că acel SF a fost făcut incredibil de prost dacă 
am ajuns să avem o valoare dublă la doar doi ani distanţă. Mai este încă un lucru. De acest 
pasaj se vorbeşte cred, din 2015. Se vorbeşte despre necesitatea unui pasaj deasupra căii 
ferate. Şi acolo se mai vorbea şi de faptul că este nevoie să se facă această legătură, este 
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nevoie să existe infrastructură pietonală, se vorbea de atunci despre necesitatea unor piste 
de biciclete chiar pe pasaj. Nu s-au făcut deloc aceste lucruri, chiar din prima variantă a 
SF. Mai mult decât atât, acum, în această actualizare se mai taie untrotuar, deci acest pasaj 
rămâne cu o singură bandă pentru pietoni pe partea stângă, şi în rest, se lăţesc benzile din 
motive care nu îmi sunt clare. 

Dl. Preşedinte: 
Ideea este să fie pentru maşini, nu pentru oameni. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Da, şi oamenii zboară, care stau de partea cealaltă a căii ferate? Adică, o să aibă şi ei 

nevoie de transport. Ideea este că din toate aceste detalii concluzionăm că acest SF a fost 
făcut incredibil de prost de la bun început şi noi, acum, trebuie să acceptăm faptul că i se 
dublează valoarea şi, automat, i se dublează banii pe care noi va trebui să-i cheltuim ca 
să îl finalizăm. De ce am stat cu el doi ani la sertar şi am aşteptat să ajungă de la 66 
milioane de lei la 129 milioane de lei?  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Asta este o problemă generală, ceea ce ne-a atras atenţia colegul nostru Eduard 

Cîrceag. Anul trecut, Primăria Craiova, adică dvs., aţi cheltuit 3 milioane de euro aproape, 
pe nişte studii de fezabilitate care nu au nicio finalitate, că asta este problema. Proiectele 
respective nu au surse de finanţare, sau nu sunt, pur şi simplu, viabile. Ar trebui 
reglementat la nivel de executiv acest aspect, adică să existe o comisie de recepţie a 
acestor studii. Pentru acest studiu de care zicea Edi, s-au plătit 120 mii euro. Deci o firmă 
a încasat 600 mii lei, 6 miliarde lei vechi pe un document făcut praf, varză. Adică nu este 
normal ca noi să plătim astfel de documente şi nu este normal să nu existe la nivel de 
municipiu, de executiv, exact cum este la orice licitaţie, o comisie care să spună dacă e 
bun, nu e bun, o expertiză, o chestie de genul acesta pentru că altfel, ne vom trezi cu 
maculatură şi studii de fezabilitate care nu vor avea nicio valoare, pentru care cetăţenii 
Craiovei vor plăti milioane de euro degeaba. Vă mulţumesc! 

Dl. Consilier Local Nicoli: 
În primul rând, vreau să spun că o serie de utilităţi au ieşit de sub strict secret şi este 

vorba de canalizările care veneau la Fabrica de Avioane şi la Parcul industrial. Atunci 
când s-a făcut prima dată SF nu se găseau în administrarea regiei. Întâmplarea face să am 
în administrare funcţionarea în parametri a unei zone industriale numită Parc Industrial 
Craiova şi am insistat ca prin acest nou proiect, aceste utilităţi care pleacă din zona 
metropolitană, singurele, de altfel, să fie date operatorului licenţiat CAO. În momentul 
acela s-a constatat că acea canalizare, de fapt, pleca de la Avioane, prelua tot Lăpuş-ul, 
ajungea la Frigorifer, se întâlnea cu pârâul Vlaica. Puţină lume ştie că sub Valea Vlăicii 
există o fortificaţie şi un tunel prin care circulă acest pârâu, care pleacă de la Botanică. 
Cu tunel, da. Şi veţi avea o plăcere, cu mine, dacă vreţi să mergeţi să o vedeţi. Şi acest 
lucru a complicat lucrurile pentru că CFR în momentul în care a dat în sfârşit acordul, 
după lupte seculare şi cred că dl. Sas ştie cât de greu i-a fost să-i convingă atunci când era 
viceprimar. Acum a trebuit readus în parametri pentru că ştim ce este pe acolo şi este 
foarte important. Va fi debuşeu pentru drumul expres acel pod. Şi, sigur, a fost nevoie de 
refacere. Teoretic, votăm pentru oportunitatea lui, să ne rugăm ca banii să ajungă pentru 
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că întotdeauna autoritatea are picioare de lut între momentul când aprobăm noi un deviz 
şi momentul când încep să apară aşa numitele execuţii, bugetele finale. Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Nu o să răspund pentru că la acest punct este pregătită să vă răspundă d-na Nuţă, 

directoarea Direcţiei de Investiţii, pentru că azi, fiind şedinţă de consiliu local, noi nu am 
putut să mergem la Vâlcea, unde este o şedinţă a ADR-ului şi am trimis-o pe directoarea 
Direcţiei de Proiecte Europene, însă d-na Nuţă cunoaşte foarte bine aceste lucruri. Aş dori 
însă, colegii ca Eduard Cîrceag, colegii tineri. Sunteţi consilieri locali şi nu aveţi de unde 
şti, nici eu nu ştiu toate aceste lucruri, la vârsta mea. Veniţi la directorii din primărie, 
veniţi la oamenii care lucrează aceste proiecte, cereţi-le lămuriri, nu le mai cereţi în plen, 
că vă faceţi de râs. Vă rog eu frumos, nu poţi să vii şi să citeşti ceea ce ai înţeles tu, că n-
ai cum să le ştii. Vă aşteptăm oricând în primărie să cereţi acestor oameni, de care ţinem 
şi care au o carieră în spate , de investiţii, de licitaţii şi vă vor lămuri cu tot ce doriţi voi. 

D-na Director  Nuţă Maria: 
Bună ziua! Pot să răspund la aceste întrebări pentru că iniţial, acest SF a pornit de la 

bugetul local. deci investiţia este pornită de la bugetul local. Întotdeauna un SF îţi dă nişte 
cantităţi estimative şi o soluţie. Totul se definitivează printr-un proiect. A apărut între 
timp pe POAT, adică un program operaţional care dă şi asistenţă tehnică la execuţie, deci, 
pe fonduri europene, am putut să trecem cu acest SF pe fonduri. Dar cum? S-a creat o 
variantă în care, împreună cu Mălinului, pe care vom avea o altă investiţie, s-a creat un 
culoar care asigură legătura. Atunci, mergând pe fonduri europene aceşti bani pe 
proiectare, s-au plătit pe fonduri, nu pe bugetul local. Însă aţi afirmat că este un SF prost 
şi că nu a fost văzut de nimeni. Nu este adevărat. Există o comisie tehnico-economică. 
Noi nu plătim banii aiurea. Cooptăm şi experţi că, într-adevăr, poate nu am făcut acest 
pasaj care se poate numi Co Banat. Chiar mi-a plăcut ideea când am pornit această 
investiţie şi au fost cooptaţi şi experţi. Ceea ce spuneţi că acum s-a dublat investiţia. Da, 
pentru că la proiectare avem şi verificatori de proiecte. Separat, s-a făcut contract pentru 
aceşti verificatori. Avem 10 documentaţii care au trebuit să fie avizate de deţinătorii de 
utilităţi. Ceea ce vă spunea şi dl. Nicoli, au apărut probleme mari legate de aceşti 
deţinători de utilităţi. Ei, la, proiectare, îţi cer o documentaţie prin care să arăţi clar cum 
faci relocarea, nu la SF. Nu poţi să faci o execuţie pe un SF, execuţia o faci pe proiectare. 
Şi atunci, au apărut aceşti bani foarte mulţi la relocare. Dacă vă uitaţi, a mai apărut pentru 
că ADR a zis să câştigăm punctaj pentru execuţie, din câte ţin eu minte, vreo 5 miliarde, 
monitorizare trafic, 5 miliarde cu TVA cu tot 6, au mai apărut bani şi explic asta dse ani 
de zile, cheltuieli diverse şi neprevăzute. Sunt 11 milioane că nu ştii ce se întâmplă, poţi 
să-i accesezi sau nu în timpul execuţiei. Şi atunci, din acest motiv, a crescut valoarea la 
proiectare. Noi acum, ce vrem să facem? Să facem autorizaţie de construire. Pentru asta, 
dacă s-a modificat valoarea aprobată în devizul general al SF, care, încă o dată vă spun, 
nu este prost şi o să vă documentez dacă îmi aduceţi întrebări scris sau puteţi să veniţi cu 
experţi să compare ceea ce ştiu dânşii cu ceea ce am aprobat noi , deci, după ce aprobăm 
această valoare, pot să scot autorizaţie de construire, după care aprob proiectul şi putem 
să trecem pe execuţie. S-au împisn atât lucrurile că aţi văzut că şi ghidurile pe fonduri 
apar în draft, intri sau nu intri pe ele, dacă vrei să accesezi fonduri europene. Mulţumesc! 
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Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.354/2020, astfel: 
a) se modifică indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Realizare construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)”,  după 
cum urmează: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                             129.539.326,53 lei 
            Din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA             107.433.832,75 lei 
            Durata de execuţie a investiţiei                                                36 luni, 

b) se actualizează devizul general al obiectivului de investiții „Realizare 
construcţie pasaj pe str.Gârleşti (la intersecţie cu calea ferată)”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

40. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru 
activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Îmi aduc aminte că am avut acum câteva luni o altă rectificare bugetară în care d-

na viceprimar ne explica cum a crescut preţul la benzină, la motorină, la curent electric, 
ş.a.m.d. Între timp, aceste preţuri au mai scăzut, însă constat cu dezamăgire faptul că la 
acest punct de pe ordinea de zi, este o creştere între 7 şi 15% la toate tarifele. Deci, în 
mod normal, era să scădem, nu să creştem. Evident, vom vota împotrivă, dar ştim că este 
nevoie de bani să factureze mai mult la primărie, adică la cetăţeni, ca să-şi plătească 
salariile. Vă mulţumesc! 

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

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.469/2013 şi nr.448/2022. 
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Art.4. 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: 
- 20 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, Enescu Georgel, Florescu Marinel, Sas Teodor 
Nicuşor,  Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin Romeo) 

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

 
 

41. Proiect de hotarâre privind modificarea componenţei Comisiei locale de ordine 
publică, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.47/2021 
Dl. Preşedinte: 
Trebuie să votăm pe buletine de vot. Vă propun să facem propunerile. Din partea 

grupului PSD şi PER propun pe dl. Octavian Marinescu. Este vorba de locul lîăsat gol de 
dl. Dan Diaconu în comisia locală de ordine publică.  

Dl. Consilier Local Sas: 
Din partea PNL propun pe dl. Florescu Marinel.  
S-a supus la vot prin vot secret. În urma exercitării votului şi a numărării buletinelor 

de vot, a fost desemnat dl. Marinescu Octavian, rezultatul votului fiind următorul: dl. 
Marinescu Octavian  - 13 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, dl. Florescu Marinel – 11 
voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 2 buletine de vot anulate şi 1 buletin de vot nul. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei locale de ordine publică, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2021, după cum 
urmează: 

               - se înlocuieşte dl. Dan Diaconu, în calitate de membru, cu  dl. Marinescu Octavian 
Sorin, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova; 

   - se înlocuieşte dna. Florea Camelia-Nicoleta, în calitate de secretar, cu dna. 
Nemţeanu Oana-Elena, şef serviciu, Serviciul Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova şi persoanele desemnate la art.1 vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.8/2021 referitoare la numirea membrilor în consiliile 
de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 

Nu au fost înscrieri la cuvânt.  
S-a supus la vot prin vot secret. În urma exercitării votului şi a numărării buletinelor 

de vot, rezultatul votului a fost următorul:  
- Membrii consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” 

Craiova: Panduru Răzvan Stelian – 20 voturi pentru, 5 voturi împotrivă; Forţofoiu 
Mircea Cătălin – 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. 

- Membrii consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova: membru titular Roşu Denisa – 21 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă, membru supleant Nuţă Lavinia Georgeta – 21 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă. 

- Membrii consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova: membru titular Raţă Maria – 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 
membru supleant Kis Iosif – 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă. 
2 buletine de vot au fost anulate. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei consiliilor de administraţie ale spitalelor 
clinice din municipiul Craiova, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.8/2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.701/2022, după cum urmează: 
1. la Spitalul Clinic Municipal “Filantropia” Craiova: 
1. se înlocuiesc membrii titulari: dr.Rudăreanu Radu, cu ec. Panduru Răzvan 

Stelian, reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Dolj/Ministerul Sănătăţii şi 
prof. univ. dr. Enăchescu Viorela, cu prof. univ. dr. Forţofoiu Mircea Cătălin, 
reprezentant Colegiul Medicilor Dolj. 

 
2. la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” 
Craiova: 

            - se înlocuieşte membru titular - dr. Tiţă Iustinian, cu dr. Roşu Denisa, 
reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Dolj/Ministerul Sănătăţii şi membru 
supleant - ing. Cîrlugea Cristian, cu ec. Nuţă Lavinia Georgeta, reprezentant 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj/Ministerul Sănătăţii. 
3. la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova: 
- se înlocuieşte membru titular - ing. Popa Alina, cu ec. Raţă Maria, reprezentant 
Direcţia de Sănătate Publică Dolj/Ministerul Sănătăţii şi membru supleant - dr. 
Tiţă Iustinian, cu dr. Kis Iosif, reprezentant Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj/Ministerul Sănătăţii. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova la 
Proiectul „Campus Regional Oltenia pentru Învăţământ Dual” 
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 participarea unităţii administrativ-teritoriale - Municipiul Craiova, în 

cadrul proiectului „Campus Regional Oltenia pentru Învăţămantul Dual”, în cadrul 
Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă Pilonul IV: Politici pentru noua 
generaţie Componenta 15: Educaţie Reforma 4: Crearea unei rute profesionale 
complete pentru învăţămantul tehnic superior Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 
10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri 
profesionale integrate. 

Art.2. Se aprobă valorea maximă eligibilă a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 
104.345.865,46 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent, calculată în conformitate cu 
precizările din Ghidul solicitantului republicat. 

 Art.3. Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu 
Ghidul Solicitantului, republicat, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor 
regionale pentru învățământ dual, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă încheierea de către unitatea administrativ – teritorială - Municipiul 
Craiova, a Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului prevăzut la 
art.1, sub condiţia obţinerii avizului de constituire a Consorţiului Regional Integrat 
pentru Învăţămantul Dual Craiova, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea Investiţiei 
construire campus în cadrul proiectului prevăzut la art.1, în acord cu finanțarea 
acestuia în cadrul PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
Pilonul IV: Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4: 
Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior 
Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea 
a minimum 10 campusuri profesionale integrate, prevăzută în anexa nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dna Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze Acordul de parteneriat şi orice document necesar anexă la Cererea de 
finanţare privind proiectul prevăzut la art.1. 
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Art.7. 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 anexa nr.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 

voturi.  
 

 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de 
învățământ în Craiova - Eficiență energetică în clădirile educaționale 
(proiectare și execuție) – Școala Gimnazială Sf. Gheorghe (fosta Şcoală 
Gimnazială nr.23)”, pachetul de măsuri PM2 
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 a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță 
energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova - 
Eficiență energetică în clădirile educaționale (proiectare și execuție) – Școala 
Gimnazială Sf. Gheorghe (fosta Şcoală Gimnazială nr.23)”, pachetul de măsuri 
PM2, astfel: 

            Valoarea  totală (inclusiv TVA)     14.411.322,01 lei 
   Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  11.588.931,25 lei 

            Durata de realizare a investiției     12 luni execuție 
            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.  

 
 

45. Întrebări și interpelări 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să faceţi întrebările şi interpelările în scris, către Primărie, şi vi se va răspunde 

în cel mai scurt timp posibil.  
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 23.02.2023. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

  
 
  
  
 

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