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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 31.01.2018 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face 
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 26 consilieri, 1 consilier este 
absent (dl.Sirop). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea lucrărilor, 
şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.  
         Vă supun atenţiei controlul de legalitate exercitat de către Prefectul Judeţului Dolj 
pe hotărârile adoptate de către Consiliul Local. În şedinţa ordinară din 21 decembrie au 
fost adoptate 45 de hotărâri, toate temeinice şi legale. În şedinţa extraordinară din 9 
ianuarie 2018 au fost adoptate 3 hotărâri temeinice şi legale. În şedinţa extraordinară din 
22 ianuarie 2018 au fost adoptate 2 hotărâri temeinice şi legale.  
          La acest moment avem restanţă fără control de legalitate Hotărârea nr. 211/2017 
care are ca obiect atribuire denumire străzi şi Hotărârea nr. 202/2017 încetare drept 
administrare RAADPFL pentru imobilul din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 6.  
         Supun aprobării dvs. procesele-verbale ale şedinţelor ordinară din 21.12.2017 şi 
cele două şedinţe extraordinare din 09.01.2018 şi 22.01.2018. Cine este pentru? Votat cu 
unanimitate de voturi.  
          Îl invit pe dl. consilier Beţiu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  

Dl. Preşedinte: 
          Prin Dispoziţia nr. 278/23.01.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.1 şi art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune:Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă ordinară, în data de 31.01.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. 
 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Raportul de activitate al Politiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul 
şcolar 2018-2019. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze aprobarea 
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achiziţionării în sistem de leasing financiar a unui utilaj şi împuternicirea 
administratorului societăţii să semneze contractul de achiziţie în sistem de leasing 
financiar, cu ofertantul declarat câştigător. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018. 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes 
local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de asistenţi 
pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, 
pe raza municipiului Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, 
rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe destinate cumpărării, construite în 
baza art.7 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, 
nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.6. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
spaţiului şi terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în 
Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
privat al  municipiului Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
public al  municipiului Craiova.      

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U9-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul 1-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul 2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul 3-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul O10-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul O7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul O8-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

26.  Întrebări şi interpelări. 
 
Puncte peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul 
Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Asociaţia pentru Educaţie 
SV Oltenia (EDUCOL) şi Fundaţia Ford Motor Company. 

 
      Vă aduc la cunoştinţă faptul că punctul 2 de peste ordinea de zi a fost retras. Prin 
urmare avem decât un singur punct peste ordinea de zi.  
     Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Supun la vot punctul de peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
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În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Raportul de activitate al Politiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017. 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul 
şcolar 2018-2019. 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
aprobarea achiziţionării în sistem de leasing financiar a unui utilaj şi 
împuternicirea administratorului societăţii să semneze contractul de achiziţie în 
sistem de leasing financiar, cu ofertantul declarat câştigător. 

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018. 

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de interes 
local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii 
beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de asistenţi 
pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de 
muncă, pe raza municipiului Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018. 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, 
rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe destinate cumpărării, construite 
în baza art.7 din Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită 
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.6. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca 
obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe. 
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14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 
spaţiului şi terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate 
în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  municipiului Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului public al  municipiului Craiova.      

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U9-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul 1-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul 2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul 3-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul O10-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul O7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul O8-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul 
Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

27. Întrebări şi interpelări. 
 
 
 
 
1. Raportul de activitate al Politiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 

2017. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
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 Nu am nimic de reproşat, evoluţia Poliţiei Locale în ultimii ani este evidentă, cu 
plusurile şi minusurile ei. O singură recomandare aş face pentru anul viitor când vor face 
noul raport, să renunţe la acest copy – paste. M-am săturat de patru ani de zile să citesc 
aceleaşi fraze şi doar schimbat numai datele. Adică să îi dea o formă puţin mai schimbată 
şi mai adaptată la cerinţele noastre. Înţeleg că este lege, dar forma poate fi schimbată. 
Trebuie folosite aceleaşi cuvinte? 

Dl. Preşedinte: 
Fiind un raport, nu se supune la vot.  

 
 
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru 
anul şcolar 2018-2019. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şiu s-a supus la 

vot în ansamblu.  
Art.1. Se  aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2018-2019, conform 
anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.60/2017. 

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

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  
 
 
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova 

în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze 
aprobarea achiziţionării în sistem de leasing financiar a unui utilaj şi 
împuternicirea administratorului societăţii să semneze contractul de achiziţie în 
sistem de leasing financiar, cu ofertantul declarat câştigător. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
La acest punct de pe ordinea de zi, SC Salubritate Craiova ne solicită aprobarea 

achiziţionării unui utilaj. Ştim cu toţii ritmul accelerat de implementare al Master 
Planului de deşeuri, ştim cu toţii că la un moment dat, Salubritatea nu va mai presta acest 
serviciu, deci situaţia Salubrităţii este destul de incertă datorită multor factori. Ştim cu 
toţii că n- am participat la licitaţie, la Master Plan şi aşa mai departe. Acum noi ne 
angajăm la un utilaj pe care o să-l plătim în cinci ani de zile. Viitorul este destul de 
incert. Acest utilaj exact pentru ce este, având în vedere că situaţia Salubrităţii pe 
următorii cinci ani de zile este incertă, dacă va mai funcţiona sau nu această societate. 

Dl. Director Mihai Butari: 
Acest utilaj nu va fi folosit pentru transportul deşeurilor menajere ci doar pentru 

salubrizarea căilor publice şi pentru deszăpezire. Deci nu are legătură cu masterplanul de 
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deşeuri. 
Dl. Primar Genoiu: 
Master planul de deşeuri prevede pe raza municipiului Craiova doar preluarea 

activităţii de colectare a deşeuirlor. Asta înseamnă că restul activităţilor, şi aici înţelegem 
curăţirea oraşului, deszăpezirea, dezinsecţia, rămân în continuare în sarcina societăţii de 
salubritate. Şi mai mult decât atât, operatorul a avut discuţii cu ADI Salubris, operatorul 
va intra în operare în Craiova de abia după ce se implementează şi proiectul care este la 
ora aceasta în execuţie, de îngropare a containerelor. Deci activitatea salubrităţii este în 
continuare asigurată şi cu colectarea deşeurilor cel puţin un an de zile de aici încolo.  

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

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu 
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L. din data de 06.02.2018, următoarea ordine de zi: 
a) achiziţionarea, în sistem leasing, pe o perioadă de 60 de luni, a unui utilaj-

automăturătoare DAF LF 230 Scrab; 
b) împuternicirea dlui.Butari Mihai Vlad, administratorul S.C. Salubritate 

Craiova S.R.L., să semneze contractul de achiziţie în sistem leasing financiar 
cu ofertantul declarat câştigător, respectiv asocierea S.C. Grădinariu Import 
Export S.R.L. – Unicredit Leasing Corporation S.R.L., precum şi semnarea 
tuturor actelor necesare. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela, dl. Butari Mihai Vlad 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, 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea)  şi 1 abţinere 
(Cosman). 
 
 
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
31.01.2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şiu s-a supus la 

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

Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, de a vota în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 
31.01.2018, ora 14,00, ordinea de zi cu privire la înfiinţarea unui punct de lucru al 
S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în comuna Cârcea, str.Preot Tarineanu, 
nr.3, judeţul Dolj, având ca obiect de activitate „Captarea, tratarea şi distribuţia 
apei – cod CAEN 3600” şi „Colectarea şi tratarea apelor uzate – cod CAEN 3700. 

Art.2.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
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poate participa la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. 
Compania de Apă „Oltenia” S.A din data de 31.01.2018., se mandatează dl.Glăvan 
Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de 
Apă „Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin 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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.01.2018. 
Dl. Consilier Local Câplea: 

      Credeam că odată cu schimbarea conducerii Companiei de Apă Oltenia, se va 
schimba şi ceva în viziunea în care îşi implementează politicile, în sensul că va fi pusă în 
prim plan calitatea serviciilor oferite de Compania de Apă Oltenia şi nicidecum 
continuarea acestei politici de majorare a indemnizaţiilor pe care le primesc membrii din 
consiliul de administraţie al Companiei de Apă Oltenia. 3.587 de lei pentru fiecare 
membru al consiliului de administraţie este o sumă absolut halucinantă, și această 
premiere de 21.522 de lei pe care și-o acordă anual pentru umflarea indicatorilor de 
performanță la fel este una halucinantă. Nu este admisibil aşa ceva. De ce a fost nevoie 
de încă o majorare de la 2500 lei la 3500 lei a acestei indemnizații, atâta timp cât la 
fiecare ploaie semnificativă în cartierele periferice sunt probleme cu ceea ce înseamnă 
colectarea apei pluviale? De ce este nevoie de aceste măriri? Consilierii PNL rămân 
consecvenți și vor vota împotriva acordării acestor indemnizații absolut nesimțite. Nu se 
poate în acest fel. Oamenii de bună credinţă din acest oraș poate muncesc un an de zile şi 
nu câștigă această sumă, iar ei  pentru simpla ridicare a unei mâini primesc 200 milioane 
plus 35 milioane lunar? 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
      Tot despre aceste indemnizaţii vreau să vorbesc şi eu. Nu se poate ca Compania de 
Apă să cheltuie 301.308 mii lei pentru şapte oameni care participă pur şi simplu ridicând 
doar mâna şi neavând ce indici să aibă de performanţă? S-au apucat să dea cu lopata și 
nu știm noi? În numele celor care muncesc la Compania de Apă, al economiștilor, al 
inginerilor care sunt acolo de zeci de ani am fost rugată să aduc în şedinţa de consiliu 
acest lucru, cum pot să cheltuie? Suma totală este de 451.962 lei, 100 mii euro cu aceste 
salarii a şapte oameni? Craiovenii sunt oare ei obligați să suporte atâta nesimțire din 
partea Companiei de Apă? Nu se poate ca în cartierele Craiovei să nu avem apă, să nu 
avem canalizare şi noi să cheltuim 10 mii de euro pentru şapte oameni? Ce capacitate au 
aceşti şapte oameni ca să ia această sumă? Nu ştiu cine sunt, n-aş vrea să fie nicio clipă 
dubii că-i cunosc personal, chiar nu ştiu numele dânşilor, nu am citit cum îi cheamă, dar 
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nu se poate aşa ceva.  
      Dl. Consilier Local Vasile: 
      În completarea colegilor, noi oricum nu vom fi de acord cu aceste măriri. Măriri 
peste măriri de indemnizaţii la consiliile de administraţie din subordinea primăriei 
oarecum nejustificate. Ţin să precizez faptul că până la venirea actualului manager, fostul 
manager de la Compania de Apă punea la dispoziția consilierilor locali procesele-verbale 
și toate documentele ședințelor Consiliului de Administrație. De când a venit noul 
manager, noi, consilierii locali, nu mai știm ce se discută în consiliile de administraţie, în 
schimb ni se cere să le mărim indemnizațiile. Corect? Nu e corect! În consecinţă, doresc 
în scris, dacă vreţi fac la întrebări şi interpelări, dar este la acest subiect, doresc în scris 
de la Compania de Apă toate procesele-verbale de la şedinţele consiliului de 
administraţiei de când s-a instalat noul manager, cu toate documentele aferente să ne fie 
puse la dispoziţie în scris. Mulţumesc! 
     Dl. Director Glăvan: 
     Cu privire la această majorare de indemnizaţii, nu este de fapt o majorare ci este o 
echivalare și a celorlalţi doi membri din consiliul  de administraţie care au fost numiți în 
2013. Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie, ca şi criteriile de 
performanţă  sunt stabilite de către un expert independent, aşa cum ne spune Ordonanţa 
109 şi HG 722. Această sumă de 3.700 este brută, nu este netă, indemnizația lor fiind 
mult mai mică. De asemenea, fac menţiunea că Directorul general al Companiei de apă 
împreună cu Consiliul de Administrație, în următorii ani  vor gestiona în jur de 425 de 
milioane de euro, pe Masterplanul 2. 
     Dl. Primar Genoiu: 
     Ce a vrut să explice dl. director Glăvan este faptul că la ora aceasta nu se face decât o 
aliniere a indemnizaţiilor. Cuantumul indemnizaţiei, pentru că consiliul este constituit 
din două componente, o parte sunt consilieri, membri ai consiliului de administraţie, 
cinci dintre ei sunt selectaţi în anul 2017, 2 sunt la sfârşitul mandatului, selectaţi mai 
demult. Exista o diferenţă de indemnizaţie între primii doi şi următorii cinci. Cuantumul 
acestei indemnizaţii a fost aprobat în şedinţe anterioare. La ora aceasta nu se face decât 
alinierea lor. Asta din punct de vedere tehnic. Stabilirea indemnizaţiei este făcută prin 
procedură pe Ordonanţa 109 făcută de un expert independent, nu aparţine nici unei 
propuneri a consiliului sau a vreunui funcţionar din Primăria Craiova. Ceea ce este cel 
mai deranjant în ceea ce am auzit astăzi este de a pune la îndoială şi a critica felul în care 
şi-a desfăşurat Compania de Apă activitatea în ultimii ani. Vreau să vă spun un singur 
criteriu. Nu am avut în preocupările mele ca viceprimar Compania de Apă pentru că nu 
intra în atribuţiile mele, dar pot să vă spun că acum câteva luni de zile am avut o discuţie 
cu Banca Europeană de Dezvoltare în urma unor propuneri pe care le-am avut de a 
accesa credite pentru a putea dezansa puţin creditele fondurilor europene şi ştiţi bine că 
la ora aceasta fondurile europene pot să fie deja antamate, poţi să începi procedurile de 
achiziţie şi când vine contractul de finanţare doar să rambursezi banii şi atunci este 
nevoie să apelezi la credite. Banca Europeană de Dezvoltare, prin reprezentanţii ei din 
România, ne-au dat exemplu că cel mai bun proiect şi cel mai de succes proiect al lor din 
România este Compania de Apă Oltenia, companie care a fost preluată în momentul când 
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a fost creditată de Banca de Dezvoltare Europeană din pierdere şi a ajuns una dintre cele 
mai profitabile companii finanţate de BERD la ora aceasta. În condiţiile acestea să vii să 
spui că nu este eficient managementul, este greu de pus în echilibru ceea ce spune un 
organism independent, un organism european vis a vis de a impresie personală a unuia 
sau a altuia. Mai mult decât atât, lucrările şi paşii care au fost făcuţi de Compania de Apă 
din toate punctele de vedere sunt foarte foarte mari, investiţiile pe care le-a făcut 
Compania de Apă sunt foarte mari, proiectele pe care şi le-a impus compania, şi le-a 
propus compania şi sperăm că într-un timp foarte scurt de aici încolo să şi depună 
documentele pentru finanţare printre cele mai mari absorbţii de fonduri europene din ţară 
de către o companie din mediul administraţiei locale. Una peste alta eu vreau să vă spun 
că tot ce s-a întâmplat la Compania de Apă, mai mult decât atât discuţiile pe care le are 
Compania de Apă la ora aceasta din punct de vedere al accesării fondurilor europene sunt 
pe cota de cofinanţare, iar cota de cofinanţare la Compania de Apă este într-o zonă 
crescătoare datorită faptului că este foarte profitabilă. Să mai explic o dată. Cota de 
cofinanţare se stabileşte de către experţii jaspers în funcţie de posibilităţile companiei de 
a contribui. Aceste posibilităţi care pot să fie între 0 % şi X% sunt stabilite în funcţie de 
posibilităţile financiare şi de profitul firmei în ultimii doi ani. Ceea ce la Compania de 
Apă lucrurile stau foarte bine şi duc într-o zonă destul de mare a cofinanţării. Dacă ar fi 
fost într-o activitate rău famată, într-o activitate care să fi pus la îndoială ceea ce se 
întâmplă din punct de vedere tehnic la Compania de Apă, probabil că ar fi fost la ora 
aceasta în zona pierderilor. Una peste alta eu vreau să vă spun că ceea ce se stabileşte în 
şedinţa de azi, nu este decât o echilibrare şi o aliniere a indemnizaţiilor consilierilor sau 
membrilor consiliilor de administraţie.  
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
     Aveţi dreptate, dar noi contestăm pe cei care iau aceşti bani nemunciţi. Inginerii sunt 
foarte buni şi echipa. Ceilalţi nu iau salariile astea.  
     Dl. Primar Genoiu: 
     Consiliile de administraţie sunt obligatorii prin lege. Asta prevede legea românească. 
Eu n-am făcut parte în viaţa mea din niciun consiliu de administraţie.  
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Păi dacă prevede legea, de ce le mai supuneţi la vot?  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Cristina Mădălina Creţu, de a vota în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor  S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., din data de 31.01.2018, ora 
13.30, ordinea de zi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotătâre. 

  Art.2.Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna.Cristina Mădălina Creţu, să semneze actele adiționale ce urmează a fi 
încheiate la contractele de mandate ale administratorilor, în forma prevăzută în 
anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu 
poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
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Compania de Apă „Oltenia” S.A., se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de 
membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, S.C. Compania de Apă 
„Oltenia” S.A., dna. Creţu Cristina Mădălina şi dl.Glăvan Alin vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea şi Mănescu).  
 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrări de 

interes local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai 
căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă Planul de actiuni sau de lucrări de interes local, pentru beneficiarii de 

ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de 
protecţie specială, pentru anul 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a numărului de 

asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract 
individual de muncă, pe raza municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă,  pentru anul 2018, numărul de 500 asistenţi personali ai persoanelor cu 

handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului 
Craiova. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018. 
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 de Neuropsihiatrie 

Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru şi 1 
abţinere (Godinel).  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din 

cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor 
publice de interes local ale Municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La punctul nr. 9 este vorba despre salariile angajaţilor din Primăria Craiova. Ştim cu 

toţii că salariile din administraţie au crescut, ceea ce nu este un lucru rău. Ceea ce este 
rău însă sunt decalajele mari dintre funcțiile de conducere și funcţiile celor care duc 
greul instituţiei, celor care muncesc efectiv. Nu vreau să intru în detalii şi să dau câteva 
exemple. Ele sunt publice, le poate accesa fiecare cetăţean al Craiovei. Totuşi salariu de 
peste 10 mii lei  pentru o funcţie de șef de serviciu, spre exemplu, iar subalternii să aibă  
3.000 de lei, mi se par nişte decalaje enorme și total nejustificate. În altă ordine de idei, 
consider că ar fi trebuit o consultare publică. Sunt bani publici. Să-i întrebăm pe 
craioveni dacă sunt de acord să plătească nişte salarii atât de mari unor șefi din Primăria 
Craiova. De asemenea, aceste salarii reprezintă numai baza la care se adaugă diverse 
sporuri. De exemplu, spor de doctorat, 50% din salariul minim. Păi ştim şi noi cum se 
obţin aceste doctorate totuşi. Se obţin copy paste, dacă vreţi un răspuns pe scurt aşa. Spor 
de condiţii vătămătoare şi periculoase. Stimaţi colegi, mai vorbim de pericole şi condiţii 
vătămătoare în munca într-o primărie? Păi minerii ce să mai primească atunci, ce spor să 
mai primească? Spor pentru control financiar. Păi nu este o simplă atribuţiune de serviciu 
a unui cetăţean care are acest rol? I se stabileşte prin fişa postului această atribuţiune. Ne 
mirăm că ne pleacă tinerii. Păi cum să nu plece un tânăr care nu găseşte un loc de muncă 
în condiţiile în care un director din Primăria Craiova câştigă peste 14 mii lei. Cum să nu 
ne plece tinerii în străinătate? Propun scoaterea tuturor acestor sporuri care sunt gândite 
pentru șefi și șefuleți. Vă rog să supuneţi la vot această propunere a mea şi cred că 
protestul ad hoc al colegilor de la PSD este total incorect.  

Dl. Consilier Local Dumitrache: 
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Dl. Florescu, nu ştiu de când dvs. aveţi calitatea de a examina titlurile de doctor ale 
cuiva. Eu am făcut un doctorat şi sunt mândru de lucrul ăsta şi ştiu ce am făcut acolo şi 
mă simt profund jignit când veniţi dvs. să ne spuneţi că ştiţi cum se ia titlul de doctor. Nu 
ştiţi. Dl Florescu, sunteţi obişnuit să vorbiţi decât dvs. şi noi suntem obişnuiţi să auzim 
tot felul de aberaţii.  

Dl. Consilier Local Florescu: 
Jignirile pe care le aud din gura unui tânăr consilier sunt convins că nu sunt de 

demnitatea unui consilier local, cu aberaţii ş.a.m.d. Eu consider că  nu sunt deloc aberaţii, 
sunt cifre concrete scoase din bugetul Craiovei, nu sunt aberaţii. Sunt realităţile în care 
trăieşte Craiova astăzi.  

Dl. Primar Genoiu: 
Majorarea salariilor s-a făcut în iulie 2017, conform legii salarizării. De aici nu au 

mai fost majorări de salarii. Mai mult decât atât, legea prevede salariul fix al primarului 
și al viceprimarilor. Acestea sunt stabilite prin lege. Mai mult decât atât, niciun salariu 
din aparatul primăriei nu poate să depășească salariul viceprimarului, indiferent de câte 
sporuri şi ce sporuri  ar avea, şi titluri şi tot ce aţi spus în discursul dvs. Al doilea aspect 
este legat de faptul că la ora asta, în afară de salariile de bază, nu este niciun spor în 
primărie. Eu m-aș bucura şi nu cred că este un lucru care să ne îngrijoreze sau ar trebui 
să ne îngrijoreze dacă am avea cât mai mulți doctori în primărie şi ar lucra cât mai mulţi 
doctori. Ar fi un nivel mai ridicat al activității şi al mediului în care ne-am desfăşura 
activitatea. Aş prefera să avem posibilitatea să dăm un spor şi să avem cât mai mulţi 
specialişti în zona aceasta. În rest, aşa cum am spus, nu există niciun fel de sporuri. Mai 
mult decât atât, ceea ce aţi avut şi aveţi pe ordinea de zi supus analizei dvs. şi votului 
dvs. se referă la ceea ce impune legislaţia în 2018, trecerea contribuţiilor de la angajator 
la angajat. Asta înseamnă o majorare a brutului, dar cine a avut în viaţa lui o firmă, cine a 
plătit în viaţa lui un salariu ştie că sunt două lucruri importante: pe angajat în interesează 
cu câţi bani pleacă în buzunar acasă, iar pe angajator îl interesează câţi bani îi mies lui 
din firmă. Ceea ce pot eu să vă spun este faptul că la ora aceasta prin ceea ce dvs. veţi 
vota, angajaţii primăriei nu vor suferi nicio modificare la salariu. Deci mă refer la netul 
angajaţilor, rămâne în plată salariul din decembrie 2017. Ăsta este singurul lucru care 
contează. Efortul pe total al primăriei, datorită calculului aritmetic de data aceasta, pentru 
că trecerea procentelor dintr-o parte în alta înseamnă şi o însumare a lor şi faptul că nu 
sunt comutative toate operaţiile aritmetice, face ca efortul pe total primărie, să fie de 
2,25% la fondul de salariu. Este singura modificare. În rest nimeni nu are vreo 
modificare a salariilor decât aplicarea legii.  

D-na Consilier Local Predescu: 
Mă scuzaţi că intervin. Pe de o parte este o chestiune de legalitate asupra căreia nu s-

au făcut niciun fel de obiecţii. Toate modificările sunt ca urmare a modificărilor legale 
survenite. Aş vrea însă să informez cu privire la un aspect. În vara anului trecut pentru 
şase posturi vacante de jurist în primărie, s-a organizat un concurs foarte serios. Dintre 
cei şase care au intrat, sunt absolvenţi toţi ai Facultăţii de Drept din Craiova din 
întâmplare, dar trei sunt absolvenţi care au şi un doctorat codiplomat, adică susţinut nu 
numai în România, dar şi în alt stat membru al Uniunii Europene. Personal am văzut 
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aceste tinere juriste ale primăriei comparând în instanţă, şi au fost felicitate de adversari 
veniţi din Bucureşti, din alte oraşe, avocaţi de mare ţinută. Ca atare eu consider că este 
mai importantă creşterea calităţii personalului pe care noi ne putem baza şi faptul că 
pentru prima dată, cel puţin din 2004 încoace, tinerii angajaţi, mulţi dintre ei sunt 
specialişti în acele domenii. Asta este foarte important. Şi dacă salariul nu este cât de cât 
atractiv, atunci cum putem să-i aducem pe aceşti oameni? Vă mulţumesc.  

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

Art.1. (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, începând cu data de 01 ianuarie 2018, conform anexei nr.1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.2.  (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova,  începând cu data de 01 ianuarie 2018, conform anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

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

Art.3. (1) Se aprobă stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei 
ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Serviciului Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova şi Sport Club 
Municipal Craiova,  începând cu data de 01 ianuarie 2018, conform anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2017.     

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 coturi pentru şi 5 
abţineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea).  
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse 

alimentare, rămas nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru 
Persoane Vârstnice 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 distribuirea stocului de produse alimentare de 5.024 kg (1.256 litri de 

ulei, 1.256 Kg de zahăr, 1.256 Kg de făină, 628 Kg orez şi 628 Kg mălai), rămas 
nerepartizat categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.786/2013, către Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova. 

 Art.2. Se aprobă scăderea din gestiunea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova a cantităţii de produse alimentare propuse spre 
redistribuire, în valoare totală de 12.949,36 lei, astfel:  
a) 1256 litri de ulei x 3,90 lei/litru = 4898,40 lei; 
b) 1256 kg de zahăr x 3,03 lei/kg = 3805,68 lei; 
c) 1256 kg de făină x 1,35 lei/kg = 1695,60 lei; 
d) 628 kg orez x 2,53 lei/kg = 1588,84 lei; 
e) 628 kg mălai x 1,53 lei/kg = 960,84 lei. 

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
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Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Comisiei pentru analiza solicitărilor de locuinţe destinate 
cumpărării, construite în baza art.7 din Legea 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza 

solicitărilor de locuinţe destinate cumpărării, construite în baza art.7 din Legea 
nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, 

construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul 
Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.6. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, 
sc.5, ap.6, către Ciuican Constantin, în calitate de titular al contractului de 
închiriere nr.149891/17.12.2003. 

Art.2. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul 
final de vânzare de 112350.25 lei, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 25 de 
ani şi cu un avans de 19500.00 lei, reprezentând cel puţin 15% din suma cuvenită 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1% din preţul calculat al locuinţei în 
beneficiul administratorului şi valoarea reziduală la data vânzării, a centralei 
termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită, pe toată durata existenţei 
construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 113/10000, respectiv suprafaţa 
indiviză de 19.19 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. 
Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.6, din terenul în suprafaţă de 1757 mp, din acte 
şi 1699 mp, din măsurători, pe care este construit blocul de locuinţe, intabulat în 
Cartea funciară nr. 210184 a localităţii Craiova. 
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Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul doreşte să transmită dreptul de proprietate asupra 
locuinţei prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, 
prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donaţie, contract de întreţinere, etc.), 
dreptul de folosinţă gratuită asupra cotei părţi indivize din terenul aferent 
construcţiei se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent 
locuinţei.  

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

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

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care 

au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 
pentru o perioadă de 1 an. 

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

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

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a 

spaţiului şi terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1.  Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 

ani, a spaţiului şi terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, 
situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova, identificate în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Studiile de oportunitate în vederea închirierii spaţiului şi terenului 
identificate la art.1, conform anexelor nr.2-3 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractelor de închiriere şi Caietul de 
sarcini, în vederea închirierii spaţiului şi terenului identificate la art.1 din 
prezenta hotărâre, conform anexelor nr.4-5, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. Preţul minim de pornire al licitaţiei se stabileşte în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.486/2017 privind aprobarea  
tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului 
Craiova şi Târgul Municipal Craiova. 

Art.5. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. să 
organizeze procedura de închiriere prin licitaţie publică şi să semneze 
contractele de închiriere a spaţiului şi terenului identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

  Art.6. 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.  
 
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului privat al  municipiului Craiova. 
Dl. Consilier Local Florescu: 
La punctul nr. 15 se introduc în inventarul domeniului public al Craiovei câteva 

obiecte de inventar. Întrebarea mea ar fi în primul rând de ce aşa târziu se introduc în 
inventar pentru că ele sunt achiziţionate de mult, funcţionează sau nu funcţionează, dar 
sunt achiziţionate. Şi ar mai fi problema preţurilor de achiziţie. La o parte dintre acestea 
mi se par de-a dreptul exagerate. Nu vreau să dau exemple concrete, le poate vedea 
oricine doreşte. Şi ar mai fi o întrebare: multifuncționale Brother 3.000 și Kyocera 2.000, 
în total 5.000 de multifuncționale? Nu știu ce facem cu 5000 de multifuncţionale. Dacă 
cineva poate să ne explice aş fi foarte bucuros să aflu. Mulţumesc. 
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Dl. Director Gâlea: 
Discutăm de completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat cu 

bunurile rezultate în urma investiţiei realizate la Water Park. La sfârşitul anului trecut a 
fost închisă anexa, s-a încheiat procesul-verbal final de recepţie la terminarea lucrărilor şi 
a fost înaintat şi de aceea intră pe ordinea de zi. Veţi vedea că imediat ce a fost  finalizat, 
a şi fost introdus pe ordinea de zi. Prețurile sunt cele rezultate în urma investiției 
realizate și finanțate pe fonduri europene. Este valoarea proiectului. Însumate toate 
valorile vor da  valoarea totală a proiectului finanțat pe fonduri europene. A fost defalcat 
fiecare pe preţul de achiziţie şi pe preţul de investiţie. 

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

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  
municipiului Craiova, după cum urmează: 
a) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.1-3 care fac parte 

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

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
c)  se modifică elementele de identificare ale  bunurilor prevăzute în anexa nr.5 

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
Art.2. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrarea a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a bunurilor identificate în anexa 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la 
aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.282/2008 referitoare la darea în 
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

                Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, 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 21 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea).  
 
 
16. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 

domeniului public al  municipiului Craiova.      
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Craiova, după cum urmează: 
d) se completează cu bunurile identificate în anexele nr.1 şi 2 care fac parte 

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

care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 
f) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a 

bunurilor prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

                Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la 
însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniul public al municipiului 
Craiova, modificată şi completată şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. 

                Art.3. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

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

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea). 
 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul U2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U2, 

situat în municipiul Craiova, str.Tehnicii, nr.5, în vederea depunerii unui proiect 
cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 
Intervenţie la blocul U9-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U9, 

situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.90, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul 1-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul 1, 

situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.2, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul 2-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1.  Se aprobă  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul 2, 
situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.4, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul 3-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu finanţare 
nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul 3, 

situat în municipiul Craiova, str.Grigore Pleşoianu, nr.6, în vederea depunerii 
unui proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul O10-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U9, 

situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.100, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul O7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul O7, 

situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.92, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul O8-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul O8, 

situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.94, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări de 

Intervenţie la blocul U7-Lăpuş Argeş, pentru depunerea unui proiect cu 
finanţare nerambursabilă. 
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  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru Blocul U7, 

situat în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, nr.102, în vederea depunerii unui 
proiect cu finanţare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-eonomici şi descrierea succintă a 
investiţiei prevăzută la art.1, conform anexelor nr.2 şi 3 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. 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.  
 
 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Municipiul Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
Dl. Consilier Local Vasile: 
O iniţiativă lăudabilă dar care poate fi perfecţionată în sensul în care aceste cursuri de 

înot nu ar trebui limitate doar la perioada vacanţelor. Ar trebui să beneficieze mult mai 
mult craiovenii de investiţia plătită de dânşii până la urmă, şi, din câte am înţeles va fi 
toată investiţia plătită de craioveni, aceasta din fonduri europene. În consecinţă, vă 
propun ca şi week-end-uri  copiii craiovenilor să poată avea acces la cursuri de înot, nu 
doar pe perioada vacanţei, la fel, în intervalul orar 9 – 12. Sunt foarte mulţi, intervalul 
orar este destul de mic şi pe perioada vacanţei, în consecinţă, trebuie să-i ajutăm cât 
putem şi să beneficieze de această investiţie a Primăriei Craiova. În consecinţă, vă 
propun ca şi amendament perioada să nu fie doar pe perioada vacanţelor legale, ci şi pe 
tot parcursul anului în zile de week-end, în intervalul orar 9 – 12.  

Dl. Secretar Mischianu: 
Cu permisiunea dvs., amendamentul se propune în cadrul comisiilor de specialitate 

sub excepţia inadmisibilităţii. Am avut comisiile de specialitate, nu aţi iniţiat această 
propunere de amendament. Dacă aţi fi făcut-o, discutam cu partenerii noştri, pentru că 
suntem într-un parteneriat şi modificam, pe cale de consecinţă, cu însuşirea de către 
iniţiator.  

D-na Consilier Local Predescu: 
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Amendamentul propus nu priveşte proiectul pentru că raportat la dispoziţiile art. 1- 3 
din proiect, nu se regăseşte nimic cu privire la orar, nici în anexă. Este o motivaţie din 
raport. Este foarte adevărat că la comisia de urbanism eram ambii, la lucrările comisiei 
am discutat pe marginea acestui proiect în sensul că este un început. Şi dvs. şi eu am 
făcut propunerea ca pornind de la această idee pe care o avem astăzi să se dezvolte, adică 
pe baza dialogului dintre profesorii de sport din cadrul şcolilor, cu aprobarea 
Inspectoratului, conţinutul să se  dezvolte, adică să se realizeze aceste ore de înot pentru 
elevi pe o perioadă mult mai mare fără a mai fi limitată la perioada vacanţelor. Nu avem 
ce supune la vot ca amendament, pentru că nu priveşte proiectul. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Apreciez ca pozitiv acest protocol şi aş dori ca pe viitor să avem un protocol şi cu 

pensionarii Craiovei care să aibă acces la această piscină din Water Park pentru că la 
întrebarea acestora la momentul dezbaterii bugetului de venituri şi cheltuieli li s-a 
răspuns că nu este posibil aşa ceva, pentru că este un proiect pe fonduri europene şi 
pentru că are nişte reguli foarte clare pe care ar trebui să le respectăm. Propunerea mea, 
că nu este amendament, că dacă ar fi amendament nu l-am făcut în comisia la care 
particip, de urbanism, propunerea mea este ca un astfel de protocol să se facă şi cu 
pensionarii Craiovei.  

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

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Craiova şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj privind iniţierea copiilor în practicarea 
înotului „MENS SANA IN CORPORE SANO”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Baze Sportive şi Agrement Craiova şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

       În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
27. Întrebări şi interpelări. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Am respectat regulamentul, dar acum, fiind la acest punct, vreau să reformulez acea 

cerere către Compania de Apă, să primim în scris de la instalarea noului manager până în 
prezent toate şedinţele de consiliu de administraţie ceea ce înseamnă ordine de zi, 
documente şi rapoarte aferente şi proces-verbal. Tocmai în ideea în care trebuie să vedem 
şi noi de ce mărim indemnizaţiile acestor oameni, ce fac acolo, în interesul nostru. Până 
la urmă este compania noastră, a cetăţenilor şi trebuie să ştim. Nu am avut şansa să 
răspundem la acel punct, aşa că o să vorbesc puţin acum. Ni s-a explicat că aceste 
indemnizații ale consiliului de administraţie cresc datorită indicatorilor de performanţă 
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care au fost stabiliţi de o firmă. Dacă au fost stabiliţi de această firmă, nu înţeleg de ce-i 
mai votăm noi în consiliul local. Repet, noi votăm indicatorii sau nu. Firma stabileşte, 
dar noi votăm. Nu vreau să inducem craiovenii în eroare. Peste tot ni se spune că aşa este 
legea. Dacă aşa e legea, de ce-i mai votăm în consiliul local? Nu, noi hotărâm. Legea 
permite. Este diferenţă între a permite legea şi a hotărâ legea. La fel ca şi justificare 
pentru creşterea indemnizaţiilor, ni s-a adus faptul că vor gestiona sute de milioane de 
euro în perioada următoare. Eu vă aduc aminte că fostul Consiliu de Administrație a 
gestionat sute de milioane de euro. Actualul consiliu de administraţie nu este în stare  să 
înceapă pilonul II. Ceilalţi au putut să facă pilonul II și au avut o indemnizație de 38 de 
lei. Nu mai invocați argumente de genul că au responsabilitate foarte mare, şi vor 
gestiona sute de milioane, pentru că un alt consiliu și-a făcut treaba aşa cum trebuie cu o 
indemnizație de o sută de ori mai mică! Vă mulţumesc. 

D-na Consilier Local Ungureanu: 
Eu în primul rând, doresc să vă rog să mai amplasăm cel puţin 20 de puncte de 

informare a cetăţenilor cu evenimentele care au loc în Craiova. Consider că sunt prea 
puţine şi nu ştiu ce evenimente au loc în Craiova. Poate putem să promovăm şi pe 
televiziunile care sunt, cele trei televiziuni locale şi aş vrea să vă rog frumos să le 
promovăm.  

Vreau să vă rog frumos, dacă se poate, pentru fiecare nou născut în Craiova, să 
plantăm şi noi un pom în cartierul în care locuieşte, că nu putem spune chiar în faţa 
blocului sau undeva, pentru a aduce şi noi un plus de verdeaţă în Craiova şi să prindă şi 
toţi locatarii şi cetăţenii o dragoste mai mare pentru spaţiul verde care este foarte bun 
pentru respiraţia noastră, din cauza maşinilor care sunt fără număr în Craiova. 

Vreau să vă rog frumos dacă se poate reface monumentul victimelor comunismului, 
deportaţilor şi deţinuţilor politici care a fost în spatele Teatrului Naţional.  

Aş vrea să vă rog frumos să mi se dea şi mie salariile  inginerilor şi economiştilor de 
la Compania de Apă, muncitorilor şi celor care aduc aportul ca Regia de Apă să fie în 
frunte şi eu zic că este meritul celor care fac proiecte acolo şi nu al celor care votează. Vă 
mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
O propunere aş dori să aduc în atenţia d-lui primar, o iniţiativă de fapt. Înfiinţarea 

Muzeului Parcului Nicolae Romanescu în locaţia mcare există, Casa Bibescu. Am înţeles 
că există şi un fond cu care s-ar putea începe acest muzeu, un fond muzeistic.  

Dl. Consilier Local Câplea: 
Aş vrea să revin puţin la Compania de Apă. Spuneaţi că este foarte profitabilă şi aşa 

este, dar să nu uităm că o treime din profitul Companiei de Apă este reprezentat de taxa 
pe apă meteorică pe care Compania de Apă Oltenia o percepe de la firmele craiovene. În 
2014, această taxă a fost scoasă de la persoanele fizice însă ea este percepută în 
continuare de la firmele craiovene. Acum câteva luni de zile am făcut o solicitare prin 
care vă invitam pe toţi să ne gândim la o strategie şi să propunem scoaterea acestei taxe 
pe care Compania de Apă Oltenia o percepe de la firmele craiovene. Ar fi un semn de 
bună voinţă şi un sprijin acordat firmelor craiovene. 
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Cea de-a doua interpelare este o propunere culturală, să spunem aşa, şi chiar aş vrea 
să lucrez împreună cu reprezentanţii executivului, mai exact este vorba să redenumim 
aleile din parcul Nicolae Romanescu după denumirile iniţiale de la inaugurarea de la 
începutul secolului XX. Nu costă mare lucru, ar însemna doar punerea unor plăcuţe, dar 
ar fi un omagiu adus celor care au contribuit la realizarea şi dezvoltarea acestui parc. 

Dl. Consilier Local Voicu: 
Eu aş dori să fac o clarificare, chiar dacă este un pic târziu, la punctul 15. I-aş 

recomanda d-lui Florescu să studieze un manual de drept. Acest punct se referă la 
bunurile aparţinând domeniului privat şi nu public, iar, în al doilea rând, nu ştiu unde a 
găsit Domnia Sa acea cifră de 5000 de multifuncţionale. În factura care este ataşată 
anexei, sunt 5 nu 5000. Separatorul folosit este punct nu virgulă şi dacă se uită cu atenţie 
în factură sunt 5. Bănuiesc că în clasele primare se învaţă cum se citeşte o factură. 
Mulţumesc. 

Dl. Consilier Local Florescu: 
Cred că am dreptul la replică. Mi-a pronunţat numele dl. consilier care dacă tăcea, 

filozof rămânea. Să vă dau atunci şi câteva exemple foarte clare: tunel subacvatic magic  
- 613 mii lei, tunel subacvatic black hole – 362 mii lei, căsuţe de lemn – 6700 lei.  
     Dl. Preşedinte: 
      Domnul Florescu, am înțeles ideea! Primiţi răspunsurile în scris.  
 
 
 

 Dl. Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei ordinare de azi, 31.01.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare. 

 
 

 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Traian Alexandru Corneliu Beţiu Ovidiu Mischianu 
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