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Cuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainteCuvânt înainte    
    
    
    

 În activitatea desfăşurată în calitatea de viceprimar al Municipiului Craiova 
am avut ca principal obiectiv gestionarea eficientă a municipiului şi creşterea 
calităŃii actului administrativ, acŃionând în mod responsabil, pentru aplicarea 
politicilor care se bazează nemijlocit pe implicarea comunităŃii în procesul de 
elaborare, monitorizare şi actualizare a planurilor de dezvoltare şi a proiectelor care 
decurg din acestea, potrivit dinamicii dezvoltării, a schimbărilor care intervin, a 
modificărilor în aspiraŃiile cetăŃenilor privind dezvoltarea Municipiului. 
 În această calitate, toate activităŃile pe care le-am desfăşurat au vizat 
valorificarea durabilă a resurselor umane, economice, instituŃionale, financiare, 
culturale în scopul consolidării rolului în teritoriu al Municipiului Craiova, atât la 
nivel regional, cât şi la nivel naŃional şi transfrontalier,  a extinderii şi 
diversificării parteneriatelor în proiecte sustenabile potrivit potenŃialului şi 
aspiraŃiilor comunităŃii şi în strânsă concordanŃă cu prevederile Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Municipiului Craiova. 
 În spriritul transparenŃei şi al respectului faŃă de cetăŃean, în contextul 
atribuŃiilor ce îmi revin, prezint acest raport al acŃiunilor şi al activităŃilor 
desfăşurate în perioada iunie 2009- iunie 2010.   
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 În perioada iunie 2009 - martie 2010, atribuŃiile legale pe care le-am 
exercitat în calitate de viceprimar, cccconform dispoziŃiei Primarului Municipiului 
Craiova nr. 78/24.06.2008,,,, au fost următoarele: 
 - coordonarea îndrumarea şi verificarea activităŃii personalului din cadrul 
DirecŃiei Impozite şi Taxe şi a DirecŃiei Patrimoniu; 
 - coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale a 
hotărârilor Consiliului Local şi a dispoziŃiilor Primarului în activitatea Companiei 
de Apă Oltenia S.A. Şi a Serviciului Public AdministraŃia PieŃelor şi Târgurilor 
Craiova; 
 - coordonarea şi verificarea activitaŃii de inventariere a domeniului public şi 
privat al Municipiului Craiova; 
 - urmărirea punerii în executare a hotărârilor Consiliului Local şi a 
dispoziŃiilor Primarului cu privire la învăŃământul preuniversitar; 
 - urmărirea încasării veniturilor bugetului local şi propuneri către 
ordonatorul principal de credite măsurile de îmbunătăŃire a activităŃii în acest 
domeniu; 
 - coordonarea şi verificarea activităŃii de comerŃ desfăşurate în pieŃe, târguri, 
oboare, locuri şi parcuri de distracŃie şi propuneri pentru buna funcŃionare a 
acestora. 
 - participarea şi urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârilor 
Consiliului Local şi a comisiei municipale pentru repartizarea locuinŃelor, în 
conformitate cu prevederile Legii 114/1996; 
 -  participarea şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de 
comisia municipală pentru aplicarea pevederilor Legii 10/2001; 
 - propunerea criteriilor de performanŃă profesională ale funcŃionarilor publici 
din subordine, în vederea evaluării anuale; 
 - propunerea sancŃiunilor disciplinare pentru personalul din subordine; 
 - urmărirea îndeplinirii prevederilor hotărârilor Consiliuli Local în domeniile 
delegate; 
 - îndeplinirea atribuŃiilor de ofiŃer de stare civilă; 
 - organizarea primirii, distribuirii şi semnarea corespondenŃei aferente 
domeniilor de activitate delegate, cu excepŃia eâavizelor, acordurilor şi 
autorizaŃiilor prevăzute de lege, aflate în competenŃa exclusivă a primarului; 
 - iniŃierea, prin direcŃiile de specialitate, a proiectelor de hotărâri pentru 
domeniile delegate; 
 - organizarea audienŃelor în domeniile delegate; 
 - îndeplinirea atribuŃiilor prevăzute de lege sau încredinŃate de Consiliul 
Local sau de Primar. 
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 În virtutea acestor atribuŃii mi-am propus ca obiective menŃinerea unui trend 
crescător a veniturilor la bugetul local, înregistrarea în domeniul public sau privat 
al municipiului a unui număr cât mai mare de imobile, creerea unui climat propice 
comerŃului în pieŃele din Craiova, precum şi realizarea rapidă într-un număr cât 
mai mare a investiŃiilor în instituŃiile de invăŃământ preuniversitar. 
 Începând cu data de 31.03.2010, prin ordinul nr. 125 emis de către Prefectul 
JudeŃului Dolj, am fost delegat să exercit de drept atribuŃiile Primarului 
Municipiului Craiova, prevăzute de Legea 215/2001, atribuŃii pe care le exercit şi 
în prezent. 

În această calitate doresc ca Primăria Municipiului Craiova, prin 
implementarea Strategiei actualizate să răspundă cerinŃelor unei societăŃii 
democrate, cât şi criteriilor de eficienŃă economică asigurând servicii de calitate.  

AdministraŃia publică craioveană va trebui să implementeze valorile 
administrative care definesc spaŃiul european: transparenŃa, predictibilitatea, 
responsabilitatea, adaptabilitatea şi eficienŃa, luând în considerare şi etapa  pe care 
o parcurgem puternic afectată de criza economică mondială. 

O administraŃie publică modernă trebuie să fie orientată către satisfacerea 
nevoilor cetăŃenilor, să asigure o mai bună informare a cetăŃenilor, să coopereze cu 
cei cărora li se adresează şi să întărească controlul public asupra administraŃiei.  

Vom acŃiona în continuare pentru lărgirea cadrului de participare a societăŃii 
civile la procesul decizional, precum şi asigurarea transparenŃei actelor 
administrative şi comunicarea operativă cu cetăŃenii. Consider că misiunea de bază 
a politicii Primăriei Municipiului Craiova în domeniul calităŃii este focalizarea 
acŃiunilor noastre asupra identificarii nevoilor şi aşteptărilor comunităŃii craiovene. 
 În continuare voi face o prezentare succintă a activităŃii desfăşurate de 
direcŃiile pe care le-am coordonate în calitate de viceprimar, în anul 2009 şi 
rezulatele obŃinute de acestea. 
 De asemenea, raportul pentru perioada ianuarie-iunie 2010 va reflecta 
obiectivele Primăriei pe acest an, proiectele aflate în derulare, indicatorii de 
performanŃă pentru realizarea cărora acŃionează întreg personalul Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 Voi coordona şi monitoriza procesul administrativ pe perioada în care voi 
duce la îndeplinire atribuŃiile Primarului Municipiului Craiova, care mi-au fost 
delegate, acŃionând pentru creşterea calităŃii serviciilor prestate de Primărie şi 
focalizarea actiunilor noastre asupra identificării nevoilor şi aşteptărilor 
comunităŃii craiovene. 
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Perioada iunie 2009-1 ianuarie 2010 
 
 

DIRECłIA IMPOZITE ŞI TAXE 
 
 În calitate de viceprimar am urmărit realizarea prevederilor bugetului local al 
Municipiului Craiova, provenind din impozite, taxe şi alte venituri, prin aplicarea măsurilor 
legale cu privire la stabilirea şi colectarea creanŃelor bugetare. 
 Atingerea acestui obiectiv absolut necesar pentru buna desfăşurare a activităŃii în cadrul 
Municipiului Craiova, s-a realizat prin următoarele activităŃi desfăşurate la nivelul DirecŃiei de 
Impozite şi Taxe: 
 1. Constatarea, impunerea şi recuperarea creanŃelor bugetului local, provenind din 
impozite şi taxe de la contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice; 
 2. Aplicarea măsurilor de executare silită şi de valorificare a bunurilor mobile/imobile 
supuse sechestrului asiguratoriu; 
 3. Recuperarea tuturor restanŃelor provenind din amenzi, chirii, concesiuni, precum şi a 
sumelor rezultate în urma încheierii procedurii de faliment şi inventarierea anuală a masei 
impozabile. 
 De asemenea am urmărit în cadrul activităŃii de coordonare a acestei direcŃii şi 
operaŃiunile ce se desfăsoară în strânsă interdependenŃă cu publicul craiovean, cu scopul 
îmbunătăŃirii relaŃiei dintre instituŃie şi cetăŃean.      
 În ceea ce priveşte numărul de rapoarte de inspecŃie fiscală realizat în anul 2009, valoarea 
propusă a fost de 80 inspecŃii fiscale pe întreg anul 2009, cu o creştere de 15 faŃă de anul 2008.  

Activitatea de constatare a fost efectuată de inspectorii serviciului până la data de 
31.10.2009 când această activitate a fost preluata de Compartimentul de InspecŃie Fiscală. 

Având în vedere că unul dintre indicatorii de performanŃă din anul 2009 a fost realizarea 
a 80 rapoarte de inspecŃie fiscală, consider că pentru primele trimestre ale anului 2009 a fost 
îndeplinit acest indicator, ba chiar a fost depăşit cu un număr de 9 rapoarte, ceea ce înseamnă o 
depăşire cu aproximativ 15%. 
 În ceea ce priveşte scăderea numărului de contribuabili persoane juridice pentru care nu 
s-a început executarea silită în termenul prevăzut de OG nr. 92/2003 R, valoarea propusă a se 
realiza în cursul anului 2009 a fost de maxim 10% din numărul total de contribuabili persoane 
juridice cu debite neachitate înregistrate şi pentru care se poate începe procedura de executare 
silită în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003R, cu modificările şi completările 
ulterioare. Valoarea realizată în anul 2009 a fost de 10%. 
 În ceea ce priveşte scăderea numărului de contribuabili persoane juridice pentru care nu 
s-a început executarea silită în termenul prevăzut de OG nr. 92/2003 R, valoarea propusă a se 
realiza în cursul anului 2009 a fost de maxim 10% din numărul total de contribuabili persoane 
juridice cu debite neachitate înregistrate şi pentru care se poate începe procedura de executare 
silită în conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003R, cu modificările şi completările 
ulterioare. Valoarea realizată în anul 2009 a fost de 10%. 
         Tot în cursul anului 2009 au fost înregistrate în evidenŃa fiscală peste 21120 de operaŃiuni 
de încasări, restituiri, compensări, conform extraselor de cont emise de trezorerie în termenul 
legal, operaŃiuni ce au fost analizate şi urmărite dacă sumele încasate sunt încadrate corect 
conform înscrisurilor din extras şi al clasificaŃiei bugetare.  

Serviciul Constatare Impunere Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 1 a răspuns la 
un număr de 5328 de solicitări ale contribuabililor (cereri sosite prin registratură), a întocmit un 
număr de 495 inspecŃii fiscale (note de constatare), din care 186 cazuri cu diferenŃă aducând un 
plus de impozit la bugetul local în sumă de 104.694 lei, a întocmit un număr de 5408 somaŃii şi 
titluri executorii, 120 de popriri, 221 procese-verbale de identificare bunuri imobile, au încetat 
din evidenŃele fiscale un număr de 911 poziŃii de rol reprezentând roluri cu clădiri, terenuri şi 
mijloace de transport ale căror proprietari nu au depus în termen de 30 de zile de la înstrăinare 
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declaraŃia de scoatere din evidenŃele fiscale, iar din executarea silită s-a încasat suma de 486.338 
lei. 

S-a acŃionat pentru soluŃionarea în termen a cererilor contribuabililor şi a unor  solicitări 
sosite din partea instituŃiilor publice şi speciale ale statului, s-a verificat realitatea şi legalitatea 
datelor înscrise în cererile de impunere, de scădere din evidenŃă a bunurilor  mobile şi imobile 
impozabile, a cererilor de scutire la plata impozitului potrivit legii, a altor documente ce vizau 
activitatea fiscală. 
S-a efectuat verificarea periodică a persoanelor fizice aflate în evidenŃele fiscale cu bunuri 
mobille şi imobile impozabile, iar acolo unde s-au constatat modificări s-a procedat la  operarea 
acestora după caz. 
 S-au  luat măsuri , aplicând toate modalităŃile de executare silită prevăzute de lege, pentru 
încasarea debitelor restante, întocmindu-se somaŃii însoŃite de titluri executorii, sechestre, 
popriri. 

S-a efectuat inventarierea masei impozabile întocmindu-se note de constatare,  
depistându-se şi înregistrându-se în evidenŃele fiscale bunuri impozabile-terenuri şi clădiri nou 
construite sau adăugiri la clădirile deja construite. 

Ca urmare a acŃiunilor întreprinse de inspectorii din cadrul  Serviciului Constatare 
Impunere Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 1, alături de inspectorii din celelalte servicii 
funcŃionale din cadrul DirecŃiei Impozite şi Taxe, la nivelul Municipiului Craiova, situaŃia pe 
anul 2009 la principalii indicatori pune în evidenŃă încasarea sumei de 4.223.968 lei ce reprezintă 
impozitul pe teren, 12.700.107 lei impozitul pe clădiri şi 6.489.584 lei impozitul auto. 
 Toate aceste importante încasări au fost realizate în condiŃiile unei accentuate crize 
economico-sociale care nu a ocolit nici Municipiul nostru. 

S-au îndeplinit şi alte sarcini curente specifice administraŃiei publice locale, stabilite de 
organele de conducere ale Primăriei Municipiului Craiova şi ale DirecŃiei de Impozite şi Taxe; 

Serviciul Constatare Impunere Urmărire Executare Silită Persoane Fizice 2, în anul 2009, 
a răspuns la un număr de 9449 de solicitări ale contribuabililor (cereri sosite prin registratură), a 
întocmit un număr de 431 inspecŃii fiscale (note de constatare), din care 179 cazuri cu diferenŃă, 
aducând un plus de impozit la bugetul local în suma de 46.799 lei, a întocmit un număr de 1877 
somaŃii şi titluri executorii, 98 de popriri, 309 procese-verbale de identificare bunuri imobile, s-
au încetat din evidenŃele fiscale un număr de 423 poziŃii de rol reprezentând roluri cu clădiri, 
terenuri şi mijloace de transport ale căror proprietari nu au depus în termen de 30 de zile de la 
înstrăinare declaraŃia de scoatere din evidenŃele fiscale,  iar din executarea silită s-a încasat suma 
de 111542 lei. 

S-a acŃionat pentru soluŃionarea în termen a cererilor contribuabililor şi a unor  solicitări 
sosite din partea instituŃiilor publice şi speciale ale statului, s-a verificat realitatea şi legalitatea 
datelor înscrise în cererile de impunere, de scădere din evidenŃă a bunurilor  mobile şi imobile 
impozabile, a cererilor de scutire la plata impozitului potrivit legii, a altor documente ce vizau 
activitatea fiscală. 

Tot la nivelul activităŃii de impunere se organizează în fiecare an inventarierea masei 
impozabile a municipiului Craiova, unde se verifică masa impozabilă atât pe teren cât şi în 
comparaŃie cu declaraŃiile depuse de contribuabili la sediul DirecŃiei Impozite şi Taxe Craiova. 

De asemenea, in cadrul activităŃii de impunere s-au soluŃionat următoarele lucrări în 
termenul legal: 

- punctaje efectuate privind baza impozabilă: 941; 
- s-au înregistrat un număr de 1020 declaraŃii impunere; 
- s-au rectificat un număr de 1633 poziŃii de rol; 
- s-au întocmit un număr de 329 note de constatare; 
- referate un număr de 575; 
- s-au întocmit un număr de 104 note de compensare/restituire; 
- s-a răspuns la un număr de 29 contestaŃii; 
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- s-au înregistrat în baza de date toate impunerile/scăderile/modificările rezultate ca 
urmare a activităŃii de constatare desfaşurată până la data de 31.10.2009. 
 Pentru neîndeplinirea obligaŃiilor declarative au fost sancŃionati un număr de 56 

contribuabili, iar sancŃiunile aplicate au fost în suma totală de 1900 lei. 
Astfel, activitatea de executare silită se poate prezenta succint astfel: în cursul anului 

2009 s-au emis 4071 somaŃii şi s-au întocmit 5225 titluri executorii la contribuabilii cu restanŃe; 
s-au intocmit 1604 documentaŃii de poprire pe disponibilităŃile din cont. 

Pe ansamblul serviciului s-a încasat din executare silită suma de 9.320.467 lei, din care: 
146.810,90 lei din debite stabilite suplimentar, 55.729.083 lei debite restante, 3.444.573 lei 
accesorii. 
 În cadrul activităŃii de executare silită se menŃionează şi următoarele lucrări: 

- s-au întocmit un număr de 5135 adrese pentru întocmirea dosarelor de insolvabilitate; 
- s-au întocmit 161 declaraŃii de creanŃă; 
- au fost  rezolvate integral un număr de 205 societăŃi, în sensul rezolvării 

problemelor pe care acestea le aveau în relaŃia cu impozitele şi taxele locale datorate către 
bugetul local Craiova; 

- au fost efectuate un număr de 5 cereri intrare în faliment pentru societăŃi care au  
înregistrat debite restante către bugetul local cu o vechime de peste 30 zile şi sume mai mari de 
10.000 lei, respectiv 30.000 lei; 
 - au fost întocmite un număr de 6 procese verbale de scădere din evidenŃă a debitelor 
înregistrate de societăŃile care au fost radiate din Registrul ComerŃului ca urmare a închiderii 
procedurii falimentului şi având la bază documentele justificative, în original transmise, în urma 
solicitărilor, de către Oficiul Registrului ComerŃului Dolj sau de către alte oficii judeŃene sau a 
municipiului Bucureşti ale Registrului ComerŃului. 
 De asemenea,  s-au întocmit un număr de 10 dosare de insolvabilitate pentru societăŃile 
care fie nu au bunuri şi au înregistrat datorii fie au bunuri care nu pot fi identificate şi, deci nu 
sunt bunuri urmăribile. 

 

 
DIRECłIA PATRIMONIU 

 
 
   O prioritate în anul 2009 a fost asigurarea unei baze de date a solicitărilor de locuinŃă şi 
analizarea acestora în Comisia Socială într-un timp optim şi în condiŃiile respectării legii; 
repartizarea locuinŃelor fond special constituit/locuinŃe pentru tineri destinate închirierii; 
monitorizarea modului în care sunt gestionate fondurile aprobate prin buget pentru cheltuieli 
materiale şi de capital în învăŃământul preuniversitar de stat (87 instituŃii de învăŃământ), în 
instituŃiile de cultură, precum şi acordarea de consultanŃă în acest sens; urmărirea contractelor de 
execuŃie de lucrări, prestări de servicii sau furnizare de produse necesare întreŃinerii şi exploatării 
imobilelor aflate în domeniul public sau privat. 

În conformitate cu Legea LocuinŃei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, O.U.G. 40/1999 privind protecŃia 
chiriaşilor, H.G. nr. 592/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinŃarea Agentiei Nationale pentru LocuinŃe, 
cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. 68/2006, O.U.G. 74/2007, au fost desfăşurate 
următoarele activităŃi: 

- acordarea de relaŃii cu publicul prin informarea cetăŃenilor cu privire la aspectele 
economice, sociale şi juridice reglementate de legislaŃia în vigoare; 
 - asigurarea publicităŃii prin afişarea actelor necesare întocmirii dosarului de locuinŃă, 
criteriilor de repartizare a locuinŃelor, inclusiv a sistemului de punctare şi listelor de priorităŃi; 
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 -  asigurarea luării în evidenŃă a  140 dosare noi de locuinŃă; 
 -  gestionarea a 4856 dosare aflate în evidenŃă (admise si incomplete); 

- verificarea în teren a situaŃiilor declarate prin efectuarea de anchete sociale; 
- evaluarea dosarelor de locuinŃă, fapt ce presupune: 

  - verificarea din punct de vedere al existenŃei documentelor justificative aprobate 
de Consiliul Local şi al conformităŃii emiterii acestora cu cerinŃele prevăzute; 
  - verificarea din punct de vedere al încadrării în prevederile legale (îndeplinirea în 
totalitate a criteriilor restrictive); 
  - completarea fişei de evaluare, introducerea datelor şi calculul automat al 
punctajului prin aplicarea criteriilor de ierarhizare; 

- asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei Sociale, ducând la îndeplinire hotărârile 
acesteia materializate prin propunerea de repartizare în Consiliul Local;  

- întocmirea şi evidenŃa contractelor de închiriere, întocmirea actelor adiŃionale de 
modificare a acestora în condiŃiile îndeplinirii în continuare de către chiriaşi a prevederilor 
legale; calcularea chiriei la contractele de închiriere; 

Indice de realizare: încheierea a 268 acte adiŃionale; 

- elaborarea şi întreŃinerea gestiunii informatizate a solicitărilor de locuinŃă, a actualizării 
dosarelor, încadrării pe categorii de locuinŃă, calculul punctajului, întocmirea listei şi ordonarea 
solicitanŃilor în funcŃie de punctaj şi criteriile de departajare impuse de legislaŃia în vigoare 
pentru o evidenŃă care să permită regăsirea rapidă şi eficientă a informaŃiilor privind solicitanŃii 
de locuinŃe. În acest sens s-au întocmit aplicaŃii informatice conform prevederilor legale, 
hotărârilor Consiliului Local şi a Comisiei Sociale ce se adaptează în permanenŃă în funcŃie de 
modificările legislaŃiei. 

Obiectiv: asigurarea unei baze de date privind solicitanŃii de locuinŃă. 
Indici de realizare: implementarea Hotărârii Guvernului nr. 592/2007 privind modificarea 

si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. 
nr.962/2001 si a OUG 57/2008 cu modificarile si completrarile ulterioare. 

- Întocmirea şi expedierea răspunsurilor la corespondenŃa repartizată (cereri, audienŃe, 
sesizări, contestaŃii), cu respectarea termenelor legale; 

- Indice de realizare: 860 răspunsuri; 
- Întocmirea rapoartelor pentru proiectele de hotărâri specifice activităŃii; 
Indice de realizare: 25 rapoarte de specialitate pe baza cărora Consiliul Local a adoptat 

20 hotărâri. 
- Colaborarea permanentă cu compartimentele din cadrul instituŃiei şi cu alte instituŃii 

pentru soluŃionarea operativă a problemelor legate de specificul activităŃii. 
Obiectiv: Realizarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii la clădirile aflate în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova - sume alocate pe anul 2010 – 1657 mii lei. 
 Indice de realizare: În prima parte a anului 2010 s-au realizat lucrări de reparaŃii 
învelitoare şi şarpantă acoperiş A.I. Cuza nr. 7 în sumă de 314583 lei.  
 Obiectiv: monitorizarea gestionării fondurilor alocate de la bugetul local unităŃilor de 
învăŃământ şi cultură şi acordarea de consultanŃă de specialitate. 
Suma propusă în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru reparaŃii curente şi utilităŃi la unităŃile de 
învăŃământ în anul 2010 a fost de 17889 mii lei, însă  ordonatorii terŃiari de credite din 
învăŃamânt au primit această sumă la capitolul “bunuri şi servicii” şi au hotărât împărŃirea 
sumelor în funcŃie de necesităŃile materiale ale şcolii.     
 S-a acordat consultanŃă tehnică de specialitate unităŃilor de învăŃământ care au solicitat 
sprijin în întocmirea caietelor de sarcini, listelor de cantităŃi de lucrări necesare  pentru atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică de lucrări. De asemenea, majoritatea unităŃilor de învăŃământ 
solicitante, au beneficiat de asistenŃă tehnică în derularea contractelor de achiziŃie publică de 
lucrări de reparaŃii curente la clădirile aflate în administrarea acestora.  
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În ceea ce priveşte investiŃiile realizate la instituŃiile de învăŃământ, de la bugetul local s-au 
alocat  pentru cheltuieli de capital suma de 6166 mii lei.  

Pentru un număr important de unităŃi de învăŃământ au fost alocate fonduri în vederea 
finalizării şi recepŃionării, pentru lucrări de investiŃii începute în anul anterior, reabilitări, 
modernizări, consolidări (Gr. Şc. Matei Basarab, Seminarul Teologic Ortodox Mofleni, Liceul 
Teoretic Adventist ), dar şi extinderea sediilor existente (Şc. Nr. 18 Sf. Dumitru, GrădiniŃa nr. 
21, Colegiul National Elena Cuza), construirea de sedii noi (GrădiniŃa Nicolae Romanescu) sau 
de reparaŃii capitale (Gradinita nr. 32, GradiniŃa nr. 43, Scoala nr. 36). 

A fost pusă în funcŃiune extinderea clădirii la GradiniŃa nr. 30 ,,CasuŃa Fermecată” şi 
urmează consolidarea clădirii vechi din str. Beethowen. 

Din 2009, s-a început derularea unui “program privind înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi eoliană ori 
alte sisteme care conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi solului“ la un număr de 22 de 
grădiniŃe, şcoli şi licee din municipiul Craiova.  

Fondurile sunt: 80% din cele eligibile de la AdministraŃia Fondului pentru Mediu (3512 
mii lei), iar restul cu fonduri proprii (956 mii lei). La aceasta dată se află în derulare etapa de 
achiziŃie a lucrărilor de construcŃii montaj. 

În cursul anului 2009 Serviciului EvidenŃa Domeniului Public şi Privat i-a fost 
repartizat un număr de 602 cereri prin intermediul Centrului de Informare pentru CetăŃeni, dintre 
care un număr de 91 au fost soluŃionate intern şi un număr de 511 au fost expediate. Adresele 
scăzute intern au ca justificare următoarele :  

- sunt comunicări a dispoziŃiilor de restituire în natură, precum şi alte acte de  
proprietate  şi nu necesită răspuns ;  

- rapoarte înaintate în şedinŃa consiliului local şi nu necesită răspunsuri; 
- sunt procese verbale ale comisiei permanente de inventariere şi nu necesită răspuns 
- adrese prin care se solicită efectuarea măsurătorilor şi nu necesită răspuns, s-au  

adresat comenzi pentru întocmirea rapoartelor de evaluare care s-au transmis prin fax sau e-mail 
şi nu prin plic,  

- s-au comunicat diferite informaŃii de înştiinŃare care nu necesită răspuns,  
- alte adrese reprezintă oferte privind procedura de negociere a preŃului diferitelor  

contracte de concesiune,  
- alte adrese de la administratori ce reprezintă  comunicarea membrilor comisiilor de  

inventariere,  
- adrese de la SC ROVA CONT pentru care s-a răspuns mai târziu 90147/28.10.2009   

(adresa 76894 dra Marina Mirea),  
- alte adrese au fost comunicate direct petentului (44184, 131741, 31402, 109255 ),  
- alte adrese au necesitat lămuriri suplimentare comunicate prin adresă către  

subcomisia nr. 10 de inventariere care nu a răspuns, 
- alte adrese au făcut obiectul unor adrese anterioare la care s-a răspuns, printr-o  

adresă s-a revenit si petentul a  comunicat că a solicitat greşit prima adresă. 
Până în prezent Serviciul EvidenŃă Domeniu Public şi Privat a întocmit un nr. de 50 de 

rapoarte care au fost aprobate de Consiliul Local al municipiului Craiova.  
Serviciul EvidenŃă Domeniu Public şi Privat a primit şi soluŃionat un număr de 

aproximativ 350 cereri şi petiŃii de la solicitanŃi persoane fizice şi juridice precum şi de la 
instanŃele judecătoreşti.  

Compartimentul măsurători topo şi cadastrale a efectuat până în prezent un număr de 100 
măsurători topografice a bunurilor aflate în inventarul domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova, precum şi cele care vor fi introduse în inventarul domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova.  
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COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” 
  

 Elaborarea de proiecte pentru obŃinerea fondurilor europene post-aderare, în scopul 
reabilitării şi extinderii reŃelelor de distribuŃie, modernizării şi refacerii unităŃilor de producŃie, 
monitorizării tuturor conductelor de aducŃiuni, renovării rezervoarelor şi înloccuirii instalaŃiilor 
hidraulice, refacerii staŃiilor de pompare şi înlocuirea instalaŃiilor mecaniceşi electrice, au fost 
principalele obiectiv epe care le-am urmărit  în coordonarea activităŃii Companiei de Apă. 

Compania de Apă Oltenia S.A. este certificată în Sistemul de Management Calitate – 
Mediu – Sănătate şi Securitate OcupaŃională şi îşi concentrează continuu activitatea pentru 
îmbunătăŃirea acestuia. 

Municipiul Craiova are o populaŃie de 291.443 locuitori, din care cca. 268.000 sunt 
branşaŃi la reŃeaua publică de distribuŃie a apei potabile, diferenŃa de 23.443 locuitori fiind 
alimentaŃi din surse proprii (puŃuri forate). 

Apa potabilă furnizată utilizatorilor casnici şi industriali din municipiul Craiova provine 
din surse de apă subterană şi de suprafaŃă. 

SituaŃia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 
Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în funcŃiune 

1 Gioroc (drenuri) 120 1909 
2 Popova (drenuri) 10 1953 
3 Izvarna (izvoare) 750 1966 
4 IşalniŃa (râul Jiu) 770 1977 şi 1985 
5 Marica (foraje) 140 1993 - 1997 

 Debitul de apă captat din surse este de 1790 l/s. Apa captată din surse ajunge atât 
gravitaŃional, cât şi prin pompare la StaŃia de apă Şimnic, unde este tratată, înmagazinată şi 
distribuită utilizatorilor prin intermediul reŃelei publice de distribuŃie.  

ReŃeaua publică de distribuŃie are o vechime cuprinsă între 20 şi 99 ani, are o lungime de 
645 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, azbociment, oŃel, beton armat 
precomprimat, fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 100 şi 1000 mm.  

Numărul total al branşamentelor utilizatorilor la reŃeaua publică de distribuŃie este de 
26.700 buc. Pentru asigurarea necesarului de apă utilizatorilor în zonele cu clădiri cu regim de 
înălŃime p+4, p+8 şi p+10 există 41 staŃii de ridicarea presiunii de cartier, dintre care 21 sunt 
automatizate. 

ReŃeaua de canalizare din municipiul Craiova este realizată în sistem mixt, zona centrală şi 
de nord-est fiind realizată în sistem unitar, iar zona de nord-vest şi de sud în sistem divizor. 
Lungimea reŃelei de canalizare este de 344 km, din care cca. 40 km este realizată din tubulatură 
cu secŃiune vizitabilă (diametru mai mare de 1500 mm). Apele uzate preluate de pe platformele 
industriale de est şi de vest ale municipiului Craiova sunt descărcate prin reŃeaua publică de 
canalizare cu asigurarea încadrării în prevederile impuse de Normativul NTPA 002/2002 a 
apelor descărcate prin staŃii de preepurare locală. 

Conform politicii aprobate în domeniu, s-a identificat lista aspectelor de mediu 
semnificative pe baza căreia s-a întocmit un program de management de mediu. Obiectivele 
acestui program se regăsesc în planurile de investiŃii, planuri ce au ca sursă de finanŃare fonduri 
europene sau fonduri proprii. 

În anul 2009, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări: 
- s-au înlocuit conducte de distribuŃie a apei potabile cu o lungime de 4395 m şi s-a  

realizat extinderea reŃelei de distribuŃie cu o lungime de 200 m; 
- s-au înlocuit 350 branşamente pentru alimentare cu apă şi s-au montat 660 cămine  

cu contor; 
- s-a realizat extinderea reŃelei de canalizare cu o lungime de 160 m, s-au reabilitat  

colectoare de canalizare cu o lungime de 70 m şi s-au montat 47 guri de scurgere. 
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SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAłIA PIEłELOR ŞI TÂRGURILOR CRAIOVA 
 

Crearea unui climat propice comerŃului în pieŃele şi târgurile din Craiova a fost principalul 
obiectiv pe care l-am urmărit în coordonarea activităŃii Serviciului Public AdministraŃia pieŃelor 
şi târgurilor Craiova. 

În anul 2009 Serviciul Public AdministraŃia PieŃelor şi Târgurilor Craiova a realizat 
următoarele obiective de investiŃii şi reparaŃii curente: 
 S-au început lucrările la obiectivul «Modernizare şi extindere sediu administrativ PiaŃa 
Centrală (execuŃie)». Lucrarea constă în recompartimentarea spaŃiilor existente pentru rezolvarea 
problemelor funcŃionale şi extinderea pe latura estică cu un corp cu regim de înălŃime P + 1 în 
care se amenajează birouri. 
 

DirecŃii, Obiective pe anul 2010, ActivităŃi derulate în perioada  
ianuarie – iunie 2010 

 
 

DirecŃia Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi InvestiŃii 
Serviciul Tehnic InvestiŃii 

 
Obiectivele de investiŃii pe anul 2010 şi sumele alocate acestora sunt următoarele: 

Nr.crt. Obiectiv de investiŃii Suma alocată 
(mii lei) 

1 Canalizare menajeră Aleea Mihai Eminescu (PT+ executie) 80,00 
2 Amenajare Iluminat Piateta  Parc Lunca Jiului (PT + executie) 3.548,00 
3 Instalatii de irigare automatizată Parc Lunca Jiului (PT+ 

execuŃie)  
2.228,00 

4 Amenajare Parcul Lunca Jiului (execuŃie)  
5 Refacere şi modernizare Sala Polivalentă 4000 de locuri 

(execuŃie) 
528,00 

6 Reabilitare şi modernizare platou şi gradina Teatrul NaŃional 
Craiova, etapa I (execuŃie) 

1.673,00 

7 Reabilitare şi modernizare str. Dezrobirii (ex.) 9.390,00 
8 Reabilitare şi modernizare sistem rutier str. Matei Basarab 

(ex.) 
2.635,00 

9 Reabilitare şi modernizare sistem rutier  bvd. Gh. ChiŃu (ex.) 5.365,00 
10 Reabilitare şi modernizare str. N. Iorga (ex.) 11.151,00 
11 Reabilitare şi modernizare str. Pastorului (ex.) 454,00 
12 Reabilitare şi modernizare sistem rutier str.Gr. Pleşoianu (ex.) 3.922,00 
13 Reabilitare şi modernizare str. Poporului (ex.) 672,00 
14 Reabilitare şi modernizare str. Nanterre (ex.) 3.888,00 
15 Reabilitare şi modernizare sistem rutier str. Spaniei (ex.) 2.870,00 
16 Reabilitare si modernizare str. Corneliu Coposu (ex.) 2.347,00 
17 Reabilitare si modernizare sistem rutier str. Al. Macedonski 

(ex.) 
2.865,00 

18 Reactualizare SF si PT  „Alimentare cu apa strada 
Fermierului si alei” 

10,00 

    Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010 şi stadiul la data de 30 mai  
2010: 
 - Amenajare Parcul lunca Jiului (PT+execuŃie) – obiectiv finalizat (remedieri conform 
Anexei 2). 
 - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate (execuŃie) – în curs de finalizare 
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 - Reabilitare şi modernizare străzi:  Dezrobirii, Matei Basarab, Ghe. Chitu, N. Iorga, 
Pastorului, gr. Plesoianu, Poporului, Nanterre, Spaniei, Corneliu Coposu, Al. Macedonski – 
execuŃie în proporŃie de 85%. 

 
 Serviciul Elaborare Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
 

 Obiectivele pe anul 2010 şi sumele alocate: 
- Actualizarea anuală a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Craiova până la data de 

31.12.2010; 
 - Actualizarea anuală a Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane 
Craiova până la data de 31.12.2010; 

- Pregatirea a 2 studii de fezabilitate pentru  proiectele  propuse din cadrul PIDU până la 
data de 31.12.2010: 

-''Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forŃei de 
muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere Craiova''; suma alocată în 
anul 2010 pentru elaborarea studiului de fezabilitate 

 –Realizare sistem pentru managementul traficului pe Calea Bucureşti - str. Nicolae 
Titulescu este de 26 mii lei; 

-''Amenajare de parcuri şi grădini publice în Municipiul Craiova'' suma alocată în anul 
2010 pentru elaborarea Studiului de fezabilitate este de 315 mii lei. 

- Pregătirea a 3 Proiecte Tehnice propuse pentru proiectele până la data de 31.12.2010: 
    - ''Reabilitare şi modernizare Serviciul Public de AsistenŃă Medico-Socială în 

municipiul Craiova''; suma alocată în anul 2010 pentru elaborarea Proiectului Proiectul tehnic 
este de 274 mii lei; 

    - ''Craiova Waterpark – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din 
Municipiul Craiova''; suma alocată în anul 2010 pentru elaborarea Proiectului tehnic este de 
1.152 mii lei; 

       - ''Amenajare de parcuri si gradini publice in Municipiul Craiova''; suma alocata in 
anul 2010 pentru elaborarea Proiectului tehnic (3) este de 734 mii lei 

- Elaborarea şi depunerea a 3 cereri de finanŃare: 
       - Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecŃia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv 

cu str. Impăratul Traian în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş – 
60.894.288,00 lei 

    - ''Pasaj denivelat suprateran peste intersecŃia de la km 0 a municipiului Craiova, în 
vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti – Bvd. Nicolae Titulescu- 
56.705.774,00 lei 

  - ''Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de Creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova''- 78.632.370,00 lei 

Indicatorii de performanŃă pentru anul 2010:  
-  finalizarea documentelor de proiectare aferente proiectelor propuse pentru anul 2010 
- numărul cererilor de finanŃare elaborate şi depuse pentru proiectele stabilite ca prioritare 

din PIDU 
Principale activităŃi şi obiective derulate: 

 - Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova a fost actualizat şi 
a primit în data de 7.06.2010 avizul Ministerului FinanŃelor Publice prin Decizia CMC nr. 
11/31.05.2010; 
 -  se elaborează cererile de finanŃare pentru proiectele: ''Pasaj denivelat suprateran peste 
intersecŃia de la km 0 a municipiului Craiova, în vederea preluării traficului auto pe E70, 
respectiv Calea Bucuresti – Bvd. Nicolae Titulescu;’’Pasaj denivelat  subteran, pe sub intersecŃia 
străzii Aries cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Impăratul Traian în vederea preluării traficului 
auto pe bvd. Carol I – str. Arieş;  
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 - s-a actualizat Studiul de Fezabilitate şi Proiectul Tehnic pentru Tronson 11 km cale 
simplă de tramvai, activitate ce face parte din proiectul -''Modernizarea infrastructurii de 
transport în comun pentru fluidizarea traficului forŃei de muncă între cele două platforme 
industriale ale Polului de creştere Craiova''; 
  

 Biroul Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
 
 Obiectivele Biroului Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare pentru anul 2010, 
cu valorile aferente, sunt următoarele: 
 - Centru MultifuncŃional Craiova – Pavilion central (AsistenŃă tehnică+execuŃie)- 
25.550.000 lei 
 - Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersecŃia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi, 
respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe Bvd. Carol I – Str. Arieş 
(AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 22.021.000 lei 
 - Realizare pasaj denivelat suprateran, peste intersecŃia de la km. 0 al mun Craiova, în 
vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti – Bvd. Nicolae Titulescu 
(AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 7.780.000 lei 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – Reabilitare şi 
modernizare str. Brestei (tronson cuprins între intersecŃia cu str. Râului – intersecŃia cu str. 
Pelendava)  
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – Reabilitare şi 
modernizare str. Pelendava (AsistenŃă tehnică+execuŃie) - 3.104.000 lei 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – Reabilitare şi 
modernizare str. Toamnei  (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 1.844. 000 lei 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – Reabilitare şi 
modernizare str. Amaradia (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 6.682.000 lei 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – Reabilitare şi 
modernizare Bvd. Tineretului (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 4.480.000 lei 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de creştere 
Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – Reabilitare şi 
modernizare Bvd. Olteniei (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 8.416.000 lei 
 Biroul Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare şi-a stabilit ca indicator de 
performanŃă valoare lucrări realizate / valoare lucrări propuse în Lista proiectelor cu finanŃare din 
fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2010 x 100. 
 Principalele activităŃi şi obiective în anul 2010 derulate de către Biroul Implementare 
Proiecte şi Programe de Dezvoltare sunt următoarele: 

- întocmire note de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea includerii  
obiectivelor de investiŃii, precum şi fişele obiectiv, şi transmiterea acestora către Serviciul 
InvestiŃii, pentru obiectivele de investiŃii ce urmează a fi realizate de către Biroul Implementare 
Proiecte şi Programe de Dezvoltare pe parcursul anului 2010, în vederea planificării Programului 
de investiŃii pentru anul în curs; transmitere note de fundamentare către Serviciul Buget în 
vederea realizării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova pe anul 2010; 
Stadiul: au fost realizate şi transmise notele de fundamentare în luna ianuarie 2010; urmează a fi 
realizate note de fundamentare ce vor fi transmise Serviciului InvestiŃii şi Serviciului Buget în 
luna iunie 2010, precum şi în lunile următoare, daca va fi cazul, în vederea rectificării 
Programului de investiŃii şi Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul în curs; 
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- realizare răspuns la solicitări din partea Arhiepiscopiei Craiovei, Şcolii nr.26,  
Grupului Şcolar Auto şi Grupului Şcolar George Bibescu prin întocmire rapoarte către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova pentru aprobarea cuprinderii în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2010 a sumelor necesare pentru 
implementarea proiectelor pe care acestea le derulează prin Programul OperaŃional Regional 
2007-2013; întocmire note de fundamentare şi înaintarea acestora către Serviciul Buget ;  
Stadiul: au fost întocmite toate rapoartele către Consiliul Local şi, ulterior, notele de 
fundamentare şi transmise Serviciului Buget; urmează a fi realizata nota de fundamentare pentru 
Grupul Şcolar Electroputere în luna iunie 2010 pentru a fi înaintată Serviciului Buget cu ocazia 
rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul în curs; 

- urmărirea execuŃiei lucrărilor în cadrul proiectului „Fluidizarea traficului rutier în  
municipiul Craiova pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bd. Decebal-Dacia” şi 
propunerea la plata a lucrărilor care corespund cu activităŃile real executate şi care respectă 
preŃurile ofertate; 
Stadiul: lucrările de execuŃie au fost finalizate, urmează a fi publicat anunŃul pentru finalizare 
proiect şi amplasate panourile permanente pe bvd. Decebal-Dacia ; 

- întocmirea unui număr de 3 cereri de rambursare, împreună cu documentele justificative 
aferente, economice şi tehnice, (situaŃii de lucrări, raport de progres, declaraŃie pe propria 
răspundere privind locul unde sunt păstrate documentele, declaraŃie privind TVA-ul etc) în 
vederea recuperării sumelor cheltuite în cadrul proiectului mai sus menŃionat, şi depunerea 
acestora la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ; 
Stadiul: urmează a fi depusă ultima cerere de rambursare; 

-urmărirea execuŃiei lucrărilor în cadrul proiectului „Alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră a localităŃii componente a municipiului Craiova – Popoveni – Canalizare menajeră 
(execuŃie)” şi plata lucrărilor care corespund cu activităŃile real executate şi care respectă 
preŃurile ofertate; 
Stadiul: lucrare în curs de execuŃie; 

- întocmire raport către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea aprobării 
plăŃii din bugetul local a cheltuielilor suplimentare în cadrul proiectului mai sus menŃionat ; 

- pregătirea documentaŃiei şi înaintarea acesteia către Serviciul Achizitii pentru  
Obiective de Interes Public în vederea demarării procedurii de achiziŃie publică pentru lucrări 
suplimentare în cadrul proiectului „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră a localităŃii 
componente a municipiului Craiova – Popoveni – Canalizare menajeră (execuŃie)”. Preluarea 
contractului de lucrări suplimentare încheiat ; 
Stadiul: a  fost emis ordinul de începere a lucrărilor suplimentare şi demararea acestora; 

- urmărirea execuŃiei lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare  
Colegiul NaŃional Elena Cuza” şi plata lucrărilor care corespund cu activităŃile real executate şi 
care respectă preŃurile ofertate; 
Stadiul: lucrare în curs de execuŃie; 

- întocmirea cererii de prefinanŃare şi a unui număr de 3 cereri de rambursare,  
împreună cu documentele justificative aferente, în vederea recuperării sumelor cheltuite în cadrul 
proiectului mai sus menŃionat, având în vedere principiul rambursării cheltuielilor în cadrul 
proiectelor derulate în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013 şi depunerea 
acestora la AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 
Stadiul: urmează a fi depuse încă 5 cereri de rambursare în perioada următoare; 

- pregătirea documentaŃiei ce urmează a fi înaintată Serviciului Achizitii pentru  
Obiective de Interes Public în vederea demarării procedurii de achiziŃie publică pentru lucrări 
suplimentare în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare Colegiul NaŃional Elena Cuza”  
Stadiul: documentaŃia urmează a fi înaintată Serviciului AchiziŃii pentru Obiective de Interes 
Public; 

- întocmire rapoarte de progres trimestriale pentru proiectele „Fluidizarea traficului  
rutier în municipiul Craiova pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bd. Decebal-Dacia” şi 
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„Reabilitare şi modernizare Colegiul NaŃional Elena Cuza” privind stadiul implementării 
acestora şi concordanŃa cu graficul de activităŃi din cererea de finanŃare; 
Stadiul: rapoartele de progres se întocmesc lunar şi trimestrial pentru lucrările în curs de 
execuŃie. 

 
Serviciul Administrare şi IntreŃinere Drumuri 

 
  Obiectivele pentru anul 2010 şi sumele alocate: 

− Acord Contractual nr. 132150/20.10.2009, Contract Subsecvent nr. 3 la Acord - Cadru 
nr. 42743/31.03.2009 - „ ReparaŃii, reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Craiova, 
proiectare şi execuŃie”  - suma alocată – 20.250.000 lei. 
            Indicatorii de performanŃă pentru anul 2010: 
 - nr. contracte la care s-a facut receptŃa/nr. contracte anuale 100% ≤95 
 - nr. autorizaŃii solicitate/ nr. autorizaŃii eliberate  ≤95  
-   Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010: reparaŃii şi întreŃinere alei 
şi trotuare în 10 cartiere – în curs de finalizare. 

 
 

DIRECłIA URBANISM 
Serviciului AutorizaŃii de Construire/DesfiinŃare 

 
      Obiectivele pe anul 2010: 
    - reducerea termenului de emitere AC/AD cu 3 zile calendaristice, de la 30 de zile, 
conform Legii 50/1991, la 27 de zile calendaristice la minim 55% din totalul autorizatiilor emise;  
    - respectarea documentelor Sistemului de Management al Calitatii şi a Procedurii 
specifice în propria activitate; 
     Indicatorii de performanŃă în 2010: 
  - raportul între numărul de AC/AD emise lunar sub 27 de zile  şi nr. total de AC/AD 
emise lunar să fie >  55%; 
 - indicatorii de performanŃă au fost realizaŃi, după cum urmează:  
               - Ianuarie 83%; 
               - Februarie 98%;  
               - Martie 51%; 
               - Aprilie 88%; 
               - Mai 94%; 
       Principalele activităŃi derulate în  anul 2010: 
     - în perioada 01.01-31.05.2010 s-au emis un număr de 523 de autorizaŃii de 
construire/desfiinŃare dintr-un număr de 723 de solicitări, pentru restul de 200 întocmindu-se 
răspunsuri. 
   

 Biroul avizare şi regularizare AC 
 

Obiectivele stabilite pe anul 2010 sunt: 

- SoluŃionarea în termen a cererilor privind avizele de amplasament; 
- Creşterea numărului de autorizaŃii de construire/desfiinŃare înştiinŃate care au fost  

regularizate, prelungite, sistate, continuare lucrări; 
- Consultarea documentaŃiei tehnice la faza de certificat de urbanism de către avizatori  

în vederea stabilirii avizelor în mai puŃin de 5 zile lucrătoare. 
Indicatori de performanŃă pentru anul 2010 sunt:  
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Avize de amplasament: 100
____

____
×

teinregistraavizecereritotalnr

termenlaenerezolvatcereriNr
≤ 21% 

 

AutorizaŃii regularizate: 100
int___.

_
×

+++

ateinstiACTotalnr

lucrariContinuareACsistateteACprelungizateACregulari
≥50% 

 
 

DocumentaŃii  CU avizate: 
100

_.__.

5__._.
×

≤

avizatedoctotalnr

zileinavizatedocnr

≥ 85% 
 

Principalele activităŃi şi obiective derulate: 

− au fost înregistrate un nr. de 596 cereri pentru obŃinere avize în numele solicitanŃilor; 
Dintre acestea au fost obŃinute peste termenul de 15 zile,  199 de cereri.  

    Venitul la bugetul local prin perceperea taxei de obŃinere avize (7 lei) este de 12.516   
    lei; 

− au fost înregistrate în registrul RP-40-01, un număr de 1231 documentaŃii pentru 
certificate de urbanism. Dintre acestea 27 documentaŃii au fost avizate peste 
termenul de 5 zile; 

− au fost pregătite şi prezentate un număr de aproximativ 534 documentaŃii depuse spre 
analiză în Comisia Tehnică de Avizare. Pentru dosarele prezentate şi avizate în 
Comisia Tehnică de Avizare au fost redactate şi emise un număr de 497 Avize; 

− S-au trimis aproximativ 443 adrese de înştiinŃare în vederea îndeplinirii obligaŃiei de 
regularizare a taxei de autorizare; 

− au fost regularizate pana la data de 31.05.2010, un număr de 462 autorizaŃii de 
construire/desfiinŃare; 

Venitul înregistrat la bugetul local din acestă activitate este de 149.192,01 lei. 
 -  S-au înregistrat un număr de 253 înştiinŃări de începere a lucrărilor pentru  
autorizaŃiile emise. 

           
 

 Serviciul planificare urbană, certificate de urbanism avizare    
         

         Misiunea si obiectivele pe anul 2010  

Dezvoltarea spaŃială echilibrată a municipiului Craiova, în concordanŃă cu principiile 
dezvoltării durabile. 

Emiterea Certificatului de Urbanism în termenul legal - la emiterea Certificatului de 
Urbanism se aduce la cunoştinŃă investitorului/solicitantului informaŃii-existente la data 
solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente 
acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii. 

 Scurtă prezentare a activităŃilor desfăşurate:  

− verificarea conŃinutului documentaŃiei tehnice repartizate spre rezolvare; 
− întocmirea de răspunsuri pentru documentaŃiile incomplete pentru a fi returnate 

solicitantului în vederea completării şi a corespondenŃei diversă intrată în serviciu; 
− realizare dupa Panurile Urbanistice (formate A3,A4) vizarea şi predarea acestora, însoŃite 

de notele de plată către Serviciul Registratură pe bază de borderouri de predare-primire; 
− prelungirea Certificatelor de Urbanism emise în anii anteriori în conformitate cu 

prevederile legale; 
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− stabilire ordine de zi; întocmirea rapoartelor pentru ŞedinŃa Consiliului Local aferente 
dosarelor repartizate; 

− înregistrare electronică cereri emitere C.U. repartizate de şeful de serviciu; 
− înaintare documentaŃie C.U. la Banca de Date pentru verificarea amplasamentelor din 

zonele neclare ca vecinatăŃi referitor la regimul juridic al terenului; 
− înaintare documentaŃie C.U. pentru amplasamentele de pe domeniul public şi privat al 

Primăriei pentru verificarea la DirecŃia Patrimoniu în vederea confirmării înregistrării 
acestora; 

− verificarea în teren a amplasamentelor cu probleme; 

− redactarea Certificatelor de Urbanism pe calculator pentru documentaŃia repartizată; 
− aplicare şi semnare viză spre neschimbare documentaŃii tehnice C.U.; 
− asigurarea caracterului public al listelor cu certificatele de urbanism emise lunar; 
− sigurarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea Sistemului de Management al calităŃii în propria 

activitate; 
− respectarea cerinŃelor documentaŃiei Sistemului de Management al calităŃii în propria 

activitate; 
− implementarea procedurii de proces prin informarea periodică referitoare la stadiul 

documentării şi implementării proceselor specifice; 
− îndeplinirea altor sarcini, la dipoziŃia conducerii. 

Rezultate: au fost analizate şi verificate  1465 solicitări de certificate de urbanism, din care 
1283 emise, 81 prelungiri şi  71 răspunsuri pentru completări /modificări documentaŃii depuse; 
33 rapoarte înaintate spre aprobare PUD/PUZ în Consiliul Local; 65 corespondenŃe diverse; 962 
întocmiri/eliberări copii Planuri urbanistice Zonale. 

  Rezolvarea solicitărilor  s-a realizat în procent de 87% şi la termenele stabilite.                          

 Obiective şi indicatori de performanŃă pentru anul 2010: 

   - PUG Municipiul Craiova; 

   - modernizare intersectia str. Arieş – Macedonski-Caracal; 

   - PUZ modernizare intersecŃie Bd. Nicolae Titulescu-str. Amaradia; 

   - PUZ modernizare şi străpungere str. Henri Coandă- str. Traian Lalescu; 

   - creşterea satisfacŃiei cetăŃenilor faŃă de serviciile furnizate de Serviciul 
Planificare Urbană, certificate de urbanism, avizare. 

 Indicatori de performanŃă:  

− Termenul de emitere al C.U. (nr. C.U. emise în termen mai mic de 30 zile/nr.total 
C.U. Inregistrate)*100; 

− Ponderea realizării obiectivelor specifice (nr.de obiective realizate/nr.de obiective 
propuse)*100. 

 

Biroul nomenclatură urbană şi certificate 
atestare edificare/extindere construcŃii 

 
 Misiune: 

Simplificarea procesului de emitere a certificatului de nomenclatură stradală prin 
reducerea timpului între momentul depunerii documentaŃiei şi momentul ridicării certificatului 
de nomenclatură stradală, printr-un serviciu cât mai eficient şi aflat în slujba cetăŃeanului, 
serviciu ce furnizează venituri suplimentare la bugetul local. 
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      Obiective: 
- reducerea timpului de obŃinere a certificatului de nomenclatură stradală; reducerea  

timpului de obŃinere a adeverinŃelor privind evoluŃia denumirii străzii; acoperirea în totalitate a 
zonelor în care este nevoie de atribuire de denumiri de străzi şi numere factoriale, de 
renumerotări – datorate multiplelor lotizări, urmate deseori de tranzacŃii imobiliare, pregătirea, 
organizarea materialelor în vederea efectuării recensământului populaŃiei în anul 2011. 
 
  ActivităŃile biroului : 

− actualizarea permanentă a Nomenclatorului Străzilor Municipiului Craiova; 
− actualizarea permanentă a  Nomenclatorului Blocurilor Municipiului Craiova; 
− actualizarea şi îmbunătăŃirea permanantă a hărŃii municipiului Craiova; 
− emiterea Certificatului de Nomenclatură Stradală; 

− înregistrarea şi operarea permanentă în Registru de intrări/ieşiri, cât şi în 
Registrul Electronic Central, al solicitărilor; 

− verificare; 
− redactare; 
− întocmirea de răspunsuri la documentaŃiile prezentate şi care nu pot fi 

soluŃionate favorabil; 
− urmărirea permanentă a procesului de semnături - al timpului în care acest 

proces se realizează în vederea asigurării unui rezultat eficient; 
− emiterea adeverinŃelor privind evoluŃia de denumire de stradă proces 

realizat prin suprapunerea planurilor din anii 1902, 1916, 1931, 1947, 
1960 cu planul actual al Craiovei aflate în arhiva Biroului Nomenclatură 
Urbană, rezultând evoluŃia denumirii unei străzi, cu referire la aceste 
repere temporale; 

− emiterea certificatului de recenzat (cu caracter intern) destinat: Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor. Prezentul certificat a fost conceput în 
vederea asigurării procesului de evidenŃă a populaŃiei, pentru cazurile în care 
solicitanŃii cărŃilor de identitate nu deŃin forme legale (cumparare pe baza de chitanŃă 
de mână, sunt deŃinători de rol şi figurează recenzaŃi la adresele pentru care solicită 
carte de identitate); 

− atribuire de denumiri de străzi; 
− întocmirea dosarului; 
− obŃinerea avizului Comisiei de Atribuire JudeŃeană; 
− înaintarea dosarului spre aprobare Consiliului Local Craiova; 
− atribuire de numere factoriale; acŃiune care datorită numeroaselor lotizări precedate în 

cele mai multe din cazuri de tranzacŃii imobiliare are un caracter permanent. 
  Rezultatele activităŃilor desfăşurate: 
         - s-au înregistrat peste 2843 de cereri pentru obŃinere de certificate de nomenclatură   

            stradală;  

- începând cu 01.01. 2006 se percepe o taxă de 8 RON /certificat, astfel contribuŃia 
biroului în această perioadă  la  constituirea veniturilor bugetului local este de  20696 
ron; 
- s-a emis un număr de 2587 de certificate de nomenclatură stradală; 
- s-a emis un număr de 320 de răspunsuri la documentaŃiile de certificate de 
nomenclatură stradală; 
- s-a emis un număr de  115 de certificate de recenzat; 
- s-a rezolvat un număr de 29 de cereri (corespondenŃă simplă, audienŃe); 
- s-a emis un număr de 66 de adrese evoluŃie denumire stradă; 
- s-a emis un număr de 45 de adrese evoluŃie denumire stradă, cu caracter intern. 
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Indicatori de performanŃă în anul 2010: 

− Raportul între certificatele de nomenclatură stradală elaborate lunar în termen de 
maxim 3 zile lucrătoare este de 88,85%; 

− Raportul între numărul petiŃiilor al căror răspuns a fost comunicat în termen mai mic 
de 15 zile din totalul de corespondenŃă elaborată este de 92,23%. 

 Serviciul Disciplina în ConstrucŃii 

 

             Misiunea şi obiectivele  pe anul 2010 
        Prin activitatea desfăşurată se urmăreşte Ńinerea sub control a construcŃiilor noi autorizate  
precum şi respectarea proiectelor, demolarea construcŃiilor executate pe domeniul privat al 
municipiului fără autorizaŃie de construire. 
              Obiective: 
      - verificarea respectării disciplinei în construcŃii; 
      - recepŃia finală a lucrărilor efectuate; 
      - întocmire procese verbale de constatate şi sancŃionare a contravenŃiilor în domeniul 
construcŃiilor; 
       - aducerea la îndeplinirea dispoziŃiilor de Primar în ceea ce priveşte demolarea 
construcŃiilor abuziv realizate pe domeniul public sau privat municipiului; 
       - întocmirea notelor de constatare şi promovarea în instanŃă a lucrărilor abuzive care 
nu au respectat măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare şi sancŃionare a 
contravenŃiilor; 
          - urmărirea şi încadrarea în prevederile autorizaŃiilor a construcŃiilor provizorii realizate 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.   

  Indicatori de performanŃă, cu prezentarea gradului de îndeplinire: 

   -  respectarea timpului de răspuns la solicitări ;  număr sesizării rezolvate în termen de 
până la 20 zile/ număr sesizării totale * 100 ≥ 5%; 

   - creşterea numărului controalelor efectuate din oficiu în anul 2010; numărul 
controalelor din oficiu în anul 2010≥ numărul controalelor efectuate din oficiu în anul 2009 + 40   

             Scurtă prezentare a activităŃilor desfăşurate 

 - Activitatea serviciului se bazează în principal pe punerea în aplicare a prevederilor Legii 
50/1991  cu completările şi modificările ulterioare privind autorizarea lucrărilor; 
           - Întocmirea proceselor verbale de recepŃie finală a lucrărilor executate în baza autorizaŃiei 
de construire; 
     - Urmărirea cu maximă eficicienŃă a somaŃiilor, proceselor verbale de constatare a  
contravenŃiilor, precum şi a măsurilor dispuse şi a sesizării instanŃelor judecătoreşti, prin direcŃia 
juridică, privitor la modalitatea de soluŃionare a cazurilor;                                           

             - Urmărirea anunŃării începerii lucrărilor de construcŃii autorizate; 
  -  Rezolvă şi alte activităŃi – corespondenŃe, audienŃe ridicarea chioşcurilor 
amplasate                  abuziv ; 
          -  Urmărirea respectării prevederilor autorizaŃiei de comstruire şi desfiinŃare din Legea 

                50/1991, republicată, şi sancŃionarea contravenŃională a abaterilor de la disciplina în             
                 construcŃii; 
           -  Întocmirea documentelor legale pentru demolarea construcŃiilor ilegal construite pe  
                domeniul public şi privat al Primăriei municipiului Craiova; 
 -  Verificarea aplicării strategiei impusă de planurile de sistematizare aprobate. 
        - Verificarea în teren a documentaŃiilor ce stau la baza eliberării certificatelor de  
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urbanism şi a autorizaŃiilor de construire. 

             -  Efectuare controlul pe teren a realizării în condiŃiile legii a construcŃiilor. 

              Obiectivele  

              - verificarea respectării disciplinei în construcŃii; 
              - recepŃia finală a lucrărilor efectuate, 
               - întocmire procese verbale de constatate şi sancŃionare a contravenŃiilor în domeniul      
              construcŃiilor, 
 - aducerea la îndeplinirea dispoziŃiilor de Primar în ceea ce priveşte demolarea 
construcŃiilor abuziv realizate pe domeniul public sau privat municipiului; 
 -  întocmirea notelor de constatare şi promovarea în instanŃă a lucrărilor abuzive care nu au 
respectat măsurile dispuse prin procesele verbale de constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor; 
   - urmărirea şi încadrarea în prevederile autorizaŃiilor a construcŃiilor provizorii realizate 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova; 

                 Indicatori de performanŃă pentru anul 2010 

     -  respectarea timpului de răspuns la solicitări ;  Nr sesizării rezolvate în termen de pînă la  
20 zile/ Nr sesizării totale * 100 ≥ 5% 

   -  creşterea nr. controalelor efectuate din oficiu în anul 2010 ;  Nr. controalelor din oficiu 
în anul 2010≥ Nr. controalelor efectuate din oficiu în anul 2009 + 40. 

 

DIRECłIA IMPOZITE ŞI TAXE 

 

Misiunea principala a Directiei Impozite si Taxe este realizarea prevederilor bugetului 
local al Municipiului Craiova, provenind din impozite, taxe şi alte venituri, prin aplicarea 
măsurilor legale cu privire la stabilirea şi colectarea creanŃelor bugetare, în condiŃiile legislaŃiei 
în vigoare. 

 
Obiective: 

- constatarea, impunerea şi recuperarea creanŃelor bugetului local, provenind din impozite 
şi taxe de la contribuabilii persoane fizice; 
- constatarea, impunerea si recuperarea creanŃelor bugetului local, provenind din impozite 
şi taxe de la contribuabilii persoane juridice; 
- aplicarea măsurilor de executare silită şi de valorificare a bunurilor mobile/imobile 
supuse sechestrului asiguratoriu; 
- evidenŃa contabilă şi corelaŃia tuturor veniturilor bugetului local al Municipiului Craiova; 
- buna funcŃionare a sistemului informatic al DirecŃiei, inclusiv a punctelor de lucru din 
CraioviŃa Nouă si Mitropolit Firmilian şi asigurarea unei baze de date completă privind bunurile 
impozabile din Municipiul Craiova; 
- înregistrarea zilnică a cererilor, petiŃiilor cetăŃenilor şi soluŃionarea, in termen legal, a 
tuturor documentelor sosite de la alte instituŃii ale statului (instanŃele judecătoreşti, parchetele, 
poliŃia, executorii judecătoreşti etc.) 
- inventarierea anuală a masei impozabile; 
- recuperarea tuturor restanŃelor provenind din amenzi, chirii, concesiuni, precum şi a 
sumelor rezultate în urma încheierii procedurii de faliment. 
 

Pentru anul 2010, la nivelul Directiei Impozite si Taxe Obiective s-au stabilit următorii 
indicatori de peformanŃă, la nivelul fiecaruia dintre servicii: 
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Serviciul CIUESPF1 
Obiectivul pentru anul 2010 este″ Cresterea numarului de popriri in anul 2010 comparativ 

cu anul 2009 cu cel putin 200″ iar indicatorul este I.P.=( nr.popriri an 
2009+200)≥298;  
 

Serviciul C.I.U.E.S.P.F2 
Obiectivul pentru anul 2010 este″ Cresterea numarului de popriri in anul 2010 comparativ 

cu anul 2009 cu cel putin 200″ iar indicatorul este I.P.=( nr.popriri an 
2009+200)≥298; 

Serviciul C.I.U.E.S.P.J.1 
Obiectivul pentru anul 2010 al Serviciului CIUIESPJ1este : ”Realizarea si implementarea 

programelor informatice de accesare on-line a tuturor rolurilor fiscale, pe baza de parolă, 
cuprinzand patrimoniul fiecărui contribuabil persoana fizică sau juridică care deŃine bunuri 
impozabile pe raza unităŃii administrativ teritoriale a Municipiului Craiova”; 

Pentru anul 2010 indicatorul de performanta al Serviciului C.I.U.I.E.S.P.J.1 este definit 
ca fiind ” Scăderea numarului de contribuabili persoane juridice pentru care nu s-a inceput 
executarea silita in termenul prevazut de O.G. nr. 92/2003R, cu modificarile si completarile 
ulterioare”. 

Valoarea propusa a se realiza la acest indicator : ”Maxim 10% din numarul total de 
contribuabili persoane juridice cu debite neachitate inregistrate si pentru care se poate incepe 
procedura de executare silita conform prevederilor O.G. nr. 92/2003R cu modificarile si 
completarile ulterioare”. 
 

Serviciul C.I.U.E.S.P.J.2 
Pentru anul 2010 obiectivul Serviciului CIUIESPJ 2 este : ”Realizarea si implementarea 

programelor informatice de accesare on-line a tuturor rolurilor fiscale, pe baza de parolă, 
cuprinzand patrimoniul fiecărui contribuabil persoana fizică sau juridică care deŃine bunuri 
impozabile pe raza unităŃii administrativ teritoriale a Municipiului Craiova”;   

Pentru anul 2010 indicatorul de performanta al Serviciului C.I.U.I.E.S.P.J.2 este definit 
ca fiind ” Scaderea numarului de contribuabili persoane juridice pentru  care nu s-a inceput 
executarea silita in termenul prevazut de O.G. nr. 92/2003R, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Valoarea propusa a se realiza la acest indicator : ”Maxim 10% din numarul total de 
contribuabili persoane juridice cu debite neachitate inregistrate si pentru care se poate incepe 
procedura de executare silita conform prevederilor O.G. nr. 92/2003R cu modificarile si 
completarile ulterioare”. 
 

Serviciul C.A.V. 
Pentru anul 2010,serviciul Contabilitatea si Analiza Veniturilor si-a propus ca Obiectiv –

reducerea numarului de inregistrari operate cu intirziere Indicatori de performanta pentru anul 
2010. 

Numarul de inregistrari operate cu intirziere sa fie maxim de 10, obiective si indicatori 
determinate de specificul activitatatii serviciului ,obiective ce au un caracter concret, masurabil 
ce se pot realiza prin inregistrarea corecta pe surse de venit potrivit clasificatiei bugetare in 
evidenta contabila si cea fiscala respectarea cadrului legal si a termenelor in procesul de 
inregistrare si colectare a impozitelor si taxelor legale care se constituie venituri la bugetul local. 
 

Serviciul P.A.D. 
Obiectivul pentru anul 2010 este „Diminuarea cu 10% a numarului chitantelor eronate 

emise fata de anul 2009” iar indicatorul asociat este 
I.P.=[Nr.ch.err.sem.2010/nr.ch.err.sem.2009]<0,9. 
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Serviciul I.E.S.A 
Obiectivul pentru anul 2010 este recuperarea rămăsiŃelor existente la data de 31.12.2009, 

iar ca indicatori ne-am propus valoarea recuperată in anul 2010/rămăsiŃă la 31.12.2009*50%. 
 

Serviciul V.B. 
Obiectivul pentru anul 2010 este scaderea numarului de contribuabili pentru care nu s-a 

inceput valorificarea in termenul prevazut de lege, cel mult 20 din contribuabilii pentru care nu 
s-a inceput valorificarea. 
 

Serviciul C.A.F.A.C 
Obiectivul pentru anul 2010 este: solutionarea corespondentei (cereri, petitii, scrisori) in 

termenul mai mic decat cel prevazut de lege, iar indicatorul este nr. petitii solutionate in termen 
de 25 zile / Nr. total de petitii * 100 sa fie mai mare sau egal cu 82%. 

 
Avand in vedere obiectivele stabilite la începutul anului 2010, la nivelul Directiei 
Impozite si Taxe s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
 

- Stabilirea si colectarea impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii persoane fizice; 
- Stabilirea si colectarea impozitelor si taxelor locale de la contribuabilii persoane juridice; 
- Intocmirea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscală privind impozitele si taxele 
Locale datorate de persoanele fizice si juridice; 
- Verificarea modului de stabilire, incasare si depunere a sumelor provenind din taxa 
judiciară de timbru si taxa de timbru pentru activitatea notarială; 
- Organizarea de activităŃi privind urmărirea modului de incasare a veniturilor din 
inchirieri si concesiuni; 
- Analiza conŃinutului cererilor adresate de petenŃi către DirecŃia Impozite şi Taxe şi 
asigurarea comunicării soluŃiilor legale, in termenul prevăzut de lege, celor interesaŃi; 
- EvidenŃa extraselor pentru conturile analitice de venituri persoane fizice si juridice; 
- Aplicarea tuturor măsurilor de executare silită in vederea recuperării creanțelor bugetului 
local, provenind din impozite, taxe, amenzi si alte venituri; 
- Actualizarea dosarelor de scutire la impozite si taxe locale persoanelor care beneficiază 
de acest drept, in condiŃiile prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Identificarea sumelor restante pentru contribuabilii persoane juridice impotriva cărora a 
fost deschisă procedura falimentului, a lichidării sau reorganizării judiciare, in condițiile Legii 
nr.64/1995, republicată si a Legii nr.85/2006; 
- Gestionarea dosarelor de impunere; 
- Administrarea reŃelei de calculatoare. 

 
In cifre, activitatea Directiei Impozite si Taxe pe primele 5 luni ale anului 2010 se poate 

exprima astfel: 
 
- In ceea ce priveste activitatea desfasurata la nivelul contribuabililor persoane juridice: 

 
Nr. 
crt.  

Specificatie  Unitati de masura 

1 Titluri executorii emise 4814 
2 Somatii  3963 
3 Popriri asupra disponibilitatilor banesti 350 
4 Identificare bunuri  in vederea aplicarii sechestrului 117 
5 Contribuabili ale caror bunuri au fost supuse sechestrului  115 
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6 Intocmire dosare de insolvabilitate 1 
7 Note de constatare 121 
8 Note de compensare/referate de restituire 45 
9 Referate reglare rol 264 
10 Rectificari rol 2249 
11 Punctaje rol 1325 
12 Adrese in vederea intocmirii dosarelor de insolvabilitate 587 
13 Operare declaratii de impunere 2387 
14 Declaratii de creanta/precizari 283 
15 Contestatii rezolvate 12 
16 Societati ale caror debite au fost rezolvate 172 
17 Cereri numire lichidator/cereri intrare in faliment 4 
18 Proces-verbal de scadere/transfer 8 

  
De asemenea, la nivelul contribuabililor persoane juridice s-a incasat din  executare silita 

suma totala de 7.127.855,90 lei, din care sume incasate din debitele stabilite suplimentar in suma 
de 27403 lei, accesorii in suma de 1.372.619,30 si ramasita in suma de 4.494.036,60 lei. 
 

- In ceea ce priveste activitatea desfasurata la nivelul contribuabililor persoane fizice: 
Nr. 
crt.  

Specificatie  Unitati de masura 

1 Cereri prin registratură 7077 
2 Note de constatare intocmite 210 
3 Contribuabili asupra carora s-au stabilit diferente 210 
4 Somatii emise 6785 
5 Titluri executorii emise 7107 
6 Popriri asupra disponibilitatilor banesti 127 
7 Identificare bunuri  in vederea aplicarii sechestrului 58 
8 Contribuabili ale caror bunuri au fost supuse sechestrului  58 
9 Contribuabili ale caror debite au fost rezolvate integral 1194 

 
De asemenea, la nivelul contribuabililor persoane fizice s-a incasat din  executare silita suma 

totala de 849.200 lei. 
 

- Cu privire la activitatea desfaşurată de Serviciul Valorificare bunuri, in cadrul 
acestui serviciu, de la inceputul anului şi pana la data de 31 mai 2010 acesta a desfasurat 
urmatoarele activitati, cuantificate astfel: 
 Nr. 

crt.  
Specificatie  Unitati de masura 

1 Participare cu evaluator in vedrea vizualizarii bunurilor 
sechestrate 

45 

2 Rapoarte evaluare transmise contribuabililor 50 
3 Inscrieri in cartea funciara 240 
4 Adrese cartea funciara 50 
5 Inscrieri in arhiva de garantii reale mobiliare 84 
6 Participare distribuire sume 20 
7 Adrese prezentare bunuri sechestrate 120 
8 Procese verbale de constatare  

120 
9 Adrese instiintare licitatie 200 
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10 Publicare anunturi licitatie 600 
11 Numar licitatii organizate 5 
12 Contribuabili ale caror bunuri au fost scoase la licitatie 200 
13 Contribuabili ale caror bunuri au fost scoase la licitatie 

care au achitat debitele restante  
170 

14 Bunuri vandute la licitatie 5 din care 1 apartament si 
4 autovehicule 

15 Numar dosare transmire Directiei Juridice in vederea 
intocmirii dosarelor penale 

60 

 
Serviciul C.A.F.A.C. 
In perioada de 5 luni de la inceputul anului 2010 si pana la 31.05.2010 in  cadrul 

serviciului C.A.F.A.C. s-au verificat si intocmit un numar de 14.165 certificate de atestare fiscala 
pentru persoane fizice si un numar de 2.308 certificate de atestare fiscala pentru persoane 
juridice .  

S-au inregistrat  şi repartizat catre celelalte servicii şi s-a urmarit solutionarea lor, un 
numar de 26.756 de cereri, petitii,scrisori . 
 

Serviciul C.A.V. 
In cursul perioadei de 5 luni din anul 2010 in cadrul Serviciului Contabilitatea si Analiza 

Veniturilor s-au executat urmatoarele activitati: 
- s-au verificat sumele incasate prin casieria institutiei si s-au depus la trezorerie cu foi de 
vărsămant pentru fiecare tip de venit in conformitate cu clasificatia bugetara ; 
- s-au intregistrat in contabilitatea analitica si cea fiscala sumele incasate prin casa ,reprezentind 
venituri din vinzarea spatiilor comerciale, a locuintelor precum si din  concesionarile si 
inchirierile teren, precum si cele prin virament conform conturilor de disponibil; 
-s-au inregistrat in evidenta contabila si cea fiscala impozitele si taxele incasate prin casierie sau 
virament reprezentind venituri proprii, s-a verificat respectarea clasificatiei bugetare; 
-s-au efectuat si inregistrat in evideta contabila si cea fiscala compensarile si restituirile de 
impozite si taxe si chirii locuinŃe, conform documentelor de plată intocmite ; 
-s-au verificat borderourile privind evidenta analitica a impozitelor si taxelor debitate si incasate 
prin virament, in ceea ce priveste concordanŃa intre inregistrarea fiscală si cea contabila; 
-s-au verificat soldurile si rulajele lunare ale conturilor care reflecta debitele si incasarile 
veniturilor precum si corelatiile dintre acestea ; 
-s-a inregistrat in contabilitate centralizatorul de incasari prin casierie si s-a verificat registrul de 
casa si registrul de bancă ; 
-s-a intocmit si s-a verificat balanta de verificare a fiecarei luni:  
-s-au intocmit deciziile de compensare si restituire pe baza cererilor contribuabililor 
-s-au efectuat restituirile de sume catre contribuabili la casieria directiei pe baza deciziilor de 
restituire;  
-s–au intocmit foile de varsamint pe baza centralizatorului de incasari pe venituri -s-au inregistrat 
extrabilantier instituirea si ridicarea sechestrelor primite de la serviciile de specialitate, in 
conditiile legii cât şi a insolvabilităŃilor. 

SituaŃia încasărilor la data de 31.05.2010 pe categorii de venituri se prezinta, sintetic, 
astfel: 
NR. 
CR
T. 

DENUMIRE INDICATOR PREVEDERI 
BUGETARE 
PENTRU 5 LUNI 
(LEI) 

VENITURI 
REALIZATE PE 
PRIMELE 5 
LUNI (LEI) 

Realizari 
procentuale 
fata de 
prevederi 

1 IMPOZITE SI TAXE PE 
PROPRIETATE 

45.688.000 42.998.273 94,09% 
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2 IMPOZITE SI TAXE PE 
BUNURI SI SERVICII 

14.815.000 9.786.365 66,06% 

3 ALTE IMPOZITE SI TAXE 
FISCALE 

32.000 6.107 19,08% 

4 VENITURI DIN 
PROPRIETATE 

3.097.000 2.401.086 77,53% 

5 VANZARI DE BUNURI SI 
SERVICII 

11.282.000 4.649.323 41,21% 

6 VENITURI DIN CAPITAL 1.032.000 199.807 19,36% 
7 IMPOZIT PE PROFIT 767.000 1.490.199 194,29% 
 TOTAL 76.713.000 61.531.160 80,21% 

Toate aceste importante incasari au fost realizate in conditiile unei accentuate crize 
economico-sociale care nu a ocolit nici municipiul nostru. 
 De asemenea, in primele 5 luni ale anului 2010 în cadrul DirecŃiei Impozite şi Taxe s-a 
acŃionat , în principal în următoarele direcŃii: 
- S-a acŃionat pentru soluŃionarea in termen a cererilor contribuabililor si a unor solicitări 
sosite din partea instituŃiilor publice si speciale ale statului, s-a verificat realitatea si legalitatea 
datelor inscrise in cererile de impunere, de scădere din  evidenŃă a bunurilor mobile si imobile 
impozabile, a cererilor de scutire la plata impozitului potrivit legii, a altor documente ce vizau 
activitatea fiscală;  
- S-a efectuat verificarea periodică a persoanelor fizice aflate in evidenŃele fiscale cu 
bunuri mobille si imobile impozabile, iar acolo unde s-au constatat modificări s-a procedat la 
operarea acestora după caz; 
- S-au luat măsuri , aplicand toate modalitățile de executare silită prevăzute de lege, pentru 
incasarea debitelor restante, intocmindu-se somaŃii insoŃite de titluri executorii, sechestre, 
popriri. 
- S-a efectuat inventarierea masei impozabile intocmindu-se note de constatare, 
depistandu-se si inregistrandu-se in evidentele fiscale bunuri impozabile-terenuri si cladiri nou 
construite sau adaugiri la cladirile deja construite. 
- S-au indeplinit si alte sarcini curente specifice administraŃiei publice locale, stabilite de 
organele de conducere ale Primăriei Municipiului Craiova, şi ale DirecŃiei de Impozite si Taxe. 
 

 
 

DIRECłIA ECONOMICO FINANCIARĂ 
 
 
 Activitatea economică la nivelul municpiului Craiova a înregistrat creşteri de la an la an, 
aceasta fiind cel mai fidel reliefată de evoluŃia bugetului Primăriei Craiova pe ultimii 3 ani, când 
am realizat o evoluŃie de la 493.361 mii lei în 2008 la 619.518 mii lei în 2010, având o creştere 
de 125,5%. 
 Strategia fundamentată, planificarea şi controlul acŃiunilor unei primării se constituie în 
bugetul acesteia. Bugetul este adesea considerat un plan operaŃional, este folosit la planificarea şi 
ghidarea oraşului în cadrul anului fiscal următor şi serveşte ca bază pentru raportul financiar 
către consiliul local. 
 În cadrul procesului de executare a bugetului, primăria are responsabilitatea de a obŃine 
venituri, de a aloca resurse şi de a monitoriza în general activităŃile curente ale administraŃiei 
locale. 
 În cea mai simplă formă a sa, bugetul concentrează o estimare a cheltuielilor propuse şi a 
veniturilor necesare pentru a le finanŃa, fiind un puternic instrument pentru alocarea resurselor 
limitate pentru necesităŃile care reprezintă aceeaşi importanŃă la nivelul comunităŃii. 
 Bugetul comunităŃii este foarte important, bugetul înseamnă bani, modalitatea de alocare 
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a resurselor limitate pentru diverse servicii aferente ale primăriei, este o declaraŃie de strategie 
publică, fiecare activitate a primăriei înseamnă în cele din urmă bani, iar singurul element 
comun, bugetul cuprinde toate aceste informaŃii. 
 Pentru anul 2010 bugetul municIpiului Craiova a fost aprobat la valoarea de 611.756,00 
mii lei, sumă care satisface într-o proporŃie mulŃumitoare nevoia de cheltuieli, în sensul că în 
primele 5 luni ale anului 2010 nivelul încasărilor veniturilor bugetului local au fost realizate într-
un procent de 90% faŃă de prevederile din bugetul pe anul 2010 şi în proporŃie de 103% faŃă de 
aceeaşi perioadă a anului 2009. 
 Din execuŃia bugetară la 5 luni se observă o uşoară creştere a veniturilor din taxe şi 
impozite şi o diminuare a veniturilor din impozitul pe venit. 
 Acest grad de colectare a veniturilor proprii ne-a permis să asigurăm funcŃionarea în bune 
condiŃii a tuturor activităŃilor finnaŃate din bugetul local menŃionând aici: - asigurarea curăŃeniei 
în oraş şi întreŃinerea spaŃiilor verzi, asigurarea deszăpezirii oraşului în condiŃii bune, reparaŃia şi 
menŃinerea străzilor din municipiu în stare bună, asigurarea furnizării de agent termic pentru 
întreg municipiu, asigurarea subvenŃiei pentru persoanele beneficiare de facilităŃi pe mijloacele 
de transport în comun, funcŃionarea îm bune condiŃii a sistemului de  învăŃământ preuniversitar 
din Craiova, asigurarea fondurilor pentru măsurile de protecŃie socială, de ordine publică, pentru 
sport şi cultură, toate aceste activităŃi s-au desfăşurat în condiŃii foarte bune. 
 În ceea ce priveşte programul de investiŃii aprobat de Consiliul Local, în valoare totală de 
100.255,00 mii lei, până la data de 31.05.2010 s-au achitat lucrări în valoare de 38.436,00 mii lei 
adică în procent de 38,4 % faŃă de prevederi, fiind achittae cu prioritate lucrări de investiŃii în 
continuare, o mare parte din acestea fiind în diverse faze de contractare. 
 La nivelul direcŃiei Economico-financiare se monitorizează zilnic atât veniturile bugetului 
local cât şi cheltuielile prevăzute în acesta, fiecare serviciu prin activitatea pe care o desfăşoară 
urmând cu stricteŃe  respectarea legislaŃiei în domeniu şi termenle pentru efectuarea diverselor 
operaŃiuni. 
  

Astfel activitatea Serviciului de buget este prezentată succint astfel: 
Obiective pentru anul 2010 

         - promovarea unui buget care să satisfacă la un nivel acceptabil toate categoriile de 
cheltuieli, în funcŃie de veniturile preconizate a se încasa, urmând ca pe parcursul anului, prin 
rectificări bugetare să fie acoperite cu fonduri şi capitolele deficitare în vederea îndeplinirii 
obiectivului principal de a avea un oraş mai curat, cu parcuri bine întreŃinute, cu străzi la nivel 
european, un oraş bine luminat, un oraş în care cetăŃenii să se simtă în siguranŃă; 
        - perfecŃionarea sistemului informaŃional privind elaborarea şi execuŃia bugetului de 
venituri şi cheltuieli la nivel de municipiu; 

    - perfecŃionarea pregătirii personalului din cadrul serviciului în vederea realizării 
obiectivelor de îmbunătăŃire a performanŃei; 
       - implementarea şi îmbunătăŃirea eficacităŃii Sistemului de Management al CalităŃii şi a 
proceselor sale, adaptarea acestuia la modificările determinate de schimbări legislative sau 
modificări organizatorice în cadrul serviciului;  

  - o mai bună colaborare între serviciile din cadrul primăriei Municipiului Craiova 
ActivităŃi desfăşurate 
- Elaborarea proiectelor de buget şi prezentarea acestora pentru aprobare în şedinŃa 

Consiliului Local al Municipiului Craiova; 
- Întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de Consiliul Local, respectiv: 

- bugetul local; 
1. bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice finanŃate din venituri proprii şi 

subvenŃii; 
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2. bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiilor publice finanŃate integral sau parŃial din 
venituri proprii; 

3. bugetul fondurilor externe nerambursabile; 
4. bugetul cheltuielilor din credite externe; 
5. bugetul de venituri şi cheltuieli evidenŃiate în afara bugetului local 

pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, conform legislaŃiei în vigoare; 
- Repartizarea creditelor bugetare anuale pe ordonatori terŃiari de credite, pe trimestre şi 

feluri de cheltuieli şi comunicarea creditelor aprobate la cei 102 ordonatori terŃiari de credite; 
- Centralizarea lunară a solicitărilor de credite bugetare înaintate de ordonatorii terŃiari de 

credite; 
- Întocmirea  deschiderilor de credite bugetare pentru toŃi ordonatorii terŃiari de credite, 

lunar, sau ori de câte ori se impune cu necesitate, precum şi a documentelor de plată aferente 
pentru fiecare instituŃie în parte; 

- Întocmirea trimestrială a bugetului previzionat, a angajamentelor bugetare, a 
propunerilor de angajare a cheltuielilor precum şi a ordonanŃărilor la plată pentru cele 5 unităŃi 
de cultură, o unitate sportivă(Sport Club Municipal), 3 servicii publice (EvidenŃa Persoanei, 
PoliŃia comunitară şi Serviciul Public de AsistenŃă Medico-Socială),o asociaŃie de asistenŃă 
socială (The European House), precum şi  pentru R. A. Transport şi R.A. Termoficare; 

- Elaborarea notelor justificative pentru cheltuielile finanŃate de la bugetul de stat din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, conform Legii bugetului de stat pe anul 2010; 
         - Întocmirea rapoartelor de specialitate pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, 
la nivel de municipiu precum şi pentru cele 6 instituŃii şi servicii publice, cele 3 regii autonome 
de sub autoritatea Consiliului Local şi pentru cele 78 unităŃi de învăŃământ; 
         - Întocmirea materialelor necesare aprobării de către Consiliul Local a contului de execuŃie 
anual pentru anul 2009 conform Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale; 
          - Analiza zilnică a execuŃiei bugetare privind  bugetul Consiliului Local Municipal 
Craiova pe anul 2010, referitoare la încasarea veniturilor proprii şi efectuarea plăŃilor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor municipalităŃii; 
        - Întocmirea lunară şi trimestrială a conturilor de execuŃie bugetară conform legislaŃiei în 
vigoare, parte componentă a situaŃiilor financiare la nivelul municipiului Craiova; 
       - Întocmirea diverselor situaŃii în vederea asigurării fondurilor pentru plata drepturilor 
salariale ale personalului din unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat ce funcŃionează pe 
raza municipiului Craiova;   
      - Pe primele 5 luni ale anului 2010, faŃă de prevederea bugetară în sumă de 247.210.000 lei, 
veniturile totale încasate au fost de 221.704.477 lei iar plăŃile efectuate au fost de 221.461.714 
lei. 

Veniturile încasate şi plăŃile efectuate pe fiecare categorie de venituri şi capitole bugetare 
sunt prevăzute în Anexa 1. 
 Serviciul Autorizare agenŃi economici şi control comercial şi-a desfăşurat activitatea 
în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcŃionare astfel: 
 

Obiectivele pentru anul 2010: 
 

Au fost stabilite conform FO-02-04, vers.01 realizarea unui climat civilizat privind 
comerŃul în zone publice şi acestea au fost realizate după cum urmează: 
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Astfel în perioada 01.01-30.05.2010 în vederea asigurării unui comerŃ civilizat, având în 
vedere totodată protejarea consumatorilor au fost efectuate verificării comune cu PoliŃia 
Comunitară şi au fost luate o serie de măsuri cu privire la verificarea modului de respectare a 
normelor legale privind domeniul public, privind exercitarea comerŃului cu produse şi servicii de 
piaŃă, fiind aplicate un număr de 27 sancŃiuni contravenŃionale. 

Indicatori de performanŃă pentru anul 2010: 

Indicator de performanŃă: numărul anual de sesizări intemeiate din partea cetăŃenilor pe 
probleme de comerŃ / număr total sesizări x 100. 

Valoare propusă număr de sesizări intemeiate < 25% - valoarea realizată în perioada 
01.01.-30.05.2010 fiind de 20%. 

Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010 şi stadiul la data de 30 mai 
2010: 

 Au fost eliberate un număr de 400 de acorduri în vederea desfăşurării de activităŃi 
comerciale sezoniere cu ocazia diverselor acŃiuni cum ar fi "Ziua îndrăgostiŃilor", "MărŃişorul", 
"8 Martie". 

De asemenea s-au eliberat un număr de 600 acorduri pentru folosirea domeniului public 
în vederea desfăşurării de activităŃi comerciale, expoziŃii auto, terase de sezon, amplasare de 
tonete mobile în vederea comercializării de presă s-au flori. 

Conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, completată şi modificată prin Legea 
nr.343/2006, au fost emise 33 de autorizaŃii pentru agenŃii economici care desfăşoară activităŃi de 
alimentaŃie publică conform cod CAEN 5630, 5610. 

In conformitate cu HCL 449/2009 au fost emise 76 de acorduri de funcŃionare pentru 
agenŃii economici care îşi desfăşoară activităŃi comerciale pe raza Municipiului craiova. 

Au fost verificate 10 situaŃii privind deconturi pentru alocarea de subvenŃii Regiei 
Autonomă de Transport şi Regiei Autonomă de Termoficare, întocmindu-se procese verbale de 
constatare. 
 
 Serviciul Coordonare AsociaŃii de proprietari are o activitate bine definită în 
regulamentul de organizare şi funcŃionare al primăriei municipiului Craiova: 
Pentru efectuarea atribuŃiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al 
Primăriei Municipiului Craiova, Serviciul Coordonare asociaŃii de proprietari dispune de un 
personal de specialitate, alcătuit din 1 post de conducere şi 10 posturi de execuŃie , fiind 
subordonat pe linie ierarhică Directorului adjunct executiv, Directorului executiv şi Primarului 
Municipiului Craiova. 

Misiune 
Îndrumarea metodologică şi sprijinirea asociaŃiilor de proprietari   în realizarea scopurilor 

şi sarcinilor ce le revin, în conformitate   cu prevederile legale în vigoare 

ActivităŃile serviciului 
Îndrumarea şi sprijinirea asociaŃiilor de locatari în scopul     reorganizării acestora 

în asociaŃii de proprietari,în condiŃiile legii 
     Rezultate : 
-   Distribuirea către asociaŃiile de locatari şi membrii acestora a 1050 materiale 
informative privind actele normative în vigoare referitoare la organizarea şi funcŃionarea 
asociaŃiilor de proprietari, etapele înfiinŃării unei asociaŃii de proprietari, modalităŃi de obŃinere a 
unor venituri în cadrul asociaŃiilor de proprietari, avantajele reorganizării în asociaŃii de 
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proprietari, reabilitarea termică a imobilelor, etc. ; 
Îndrumarea metodologică şi sprijinirea proprietarilor în vederea organizării 

adunărilor generale în cadrul asociaŃiilor de proprietari  

Rezultate : 

2. Participarea la un număr de 66 adunări generale ale asociaŃiilor de proprietari ; 
− Participarea la un număr de 10 şedinŃe ale comitetelor executive din cadrul 

asociaŃiilor de proprietari ; 
− Acordarea unui număr de 650 consultanŃe referitoare la obligaŃiile ce le revin 

asociaŃiilor de proprietari şi proprietarilor pentru întreŃinerea şi repararea 
construcŃiilor şi instalaŃiilor din condominiu, calculul penalităŃilor de întârziere, 
recuperarea debitelor, repartizarea cheltuielilor de întreŃinere, modul de folosire a 
spaŃiilor comune, angajarea şi urmărirea realizării contractelor încheiate cu persoane 
fizice sau juridice, etc. 

Organizarea  şi asigurarea exercitării controlului financiar - contabil şi gestionar 
asupra activităŃii asociaŃiilor de proprietari, în condiŃiile legii  

    Rezultate : 

Efectuarea a 18 controale financiar–contabile şi gestionare asupra activităŃii 
asociaŃiilor de proprietari ; 

− Efectuarea unui număr de 61controale tematice ; 
− Acordarea unui număr de 30 consultanŃe referitoare la exercitarea controlului 

financiar-contabil şi gestionar de către comisiile de cenzori din cadrul asociaŃiilor de 
proprietari ;  

 
Răspunsuri la petiŃii şi audienŃe 
    Rezultate : 

− SoluŃionare şi răspuns la un număr de 370 petiŃii şi audienŃe. 
 Concluziile desprinse din analiza cererilor de informaŃii, a mesajelor primite şi a 
cerinŃelor punctuale ale cetăŃenilor sunt prezentate, sub formă de date statistice, după cum 
urmează: 
 a) Număr total de petiŃii şi audienŃe: 370 ( pondere 100,0 % ); 

b) Număr total de solicitări : 370 ( pondere 100,0 % ); 
    departajat pe domenii de interes : 

 - solicitări control financiar-contabil: 19 (pondere  5 % ); 
 - solicitări sprijin pentru reparaŃii la proprietăŃile comune ale condominiilor: = 111 ( 
pondere   30 %); 
 - sesizări şi contestaŃii privind modul de    repartizare a cheltuielilor de întreŃinere din  
cadrul condominiilor: 90 ( pondere  24% ); 
 - sesizări şi nemulŃumiri privind modul de facturare  a consumurilor de utilităŃi şi servicii 
publice: 25 ( pondere  7 % ); 
 - sesizări privind nereguli în organizarea şi  funcŃionarea asociaŃiilor de proprietari:  83 
( pondere  22 % ); 
 - solicitări privind sprijin în recuperarea debitelor: 10 ( pondere 3 % ); 
 - solicitări diverse: 32 (pondere 9 %); 
 c) Număr total de solicitări: 370 (pondere 100,0 %) din care : 

- numărul de solicitări rezolvate favorabil: 303  (pondere  83 % ); 
- numărul de solicitări respinse: 67 (pondere  17 %); 

 d)- Numărul de solicitări respinse: 67 (pondere 100,0 %); din care : 
- de competenŃa de soluŃionare a altor instituŃii sau a altor compartimente:40  
(pondere  60 %); 
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      -  anonime: 27 (pondere  40 % ); 
 e) Număr de solicitări adresate în scris: 370   (pondere100,0 %) din care : 
  - pe suport de hârtie: 352  (pondere 95 %) 
  - prin e-mail: 18  (pondere 5%) 

 f) Număr total de solicitări: 370 (pondere 100,0 %), din care :    
 1- solicitări adresate de persoane fizice: (pondere  90 %) 
 2- solicitări adresate de persoane juridice: (pondere 10 %) 
 Din analiza datelor statistice prezentate mai sus se observă faptul că un procent însemnat 
din petiŃiile adresate de către cetăŃeni (83%) a fost rezolvat favorabil, solicitările fiind adresate în 
special de către persoane fizice (90%). 
 Este de remarcat faptul că cetăŃenii adresează solicitări în scris, pe suport de hârtie, într-
un procent covârşitor (95%), în timp ce solicitările pe suport electronic sunt într-un procent 
nesemnificativ (5%).  

Propuneri pentru îmbunătăŃirea activităŃii serviciului 
Completarea statului de funcŃii al serviciului prin angajarea de personal specializat de 

profil tehnic (în domeniul instalaŃiilor şi construcŃiilor şi domeniul energetic) ; 
Dotarea serviciului cu tehnică de calcul pentru personalul de specialitate; 
Organizarea unor schimburi de experienŃă în colaborare cu personal  de specialitate din 

municipiile şi oraşele mari; 
Participarea la cursuri de pregătire şi perfecŃionare profesională  pe tema organizării şi 

funcŃionării asociaŃiilor de proprietari, reabilitarea termică a blocurilor, dezvoltarea durabilă a 
localităŃilor.  

 
Biroul Contracte economice în perioada amintită a realizat: 
Întocmirea şi urmărirea derulării contractelor  economice pe care autoritatea locală le 

încheie cu diverse societăŃi comerciale sau persoane fizice. 
Obiectul acestor contracte îl constituie închirierea, asocierea sau concesionarea 

terenurilor aparŃinând domeniului public sau privat al municipiului în scopul obŃinerii de venituri 
pentru bugetul local, concomitent cu crearea posibilităŃilor unei anumite categorii de locuitori ai 
oraşului – comercianŃii – de a desfăşura activităŃi comerciale pentru obŃinerea de venituri şi de a 
oferi servicii către cetăŃeni. 

O altă activitate a biroului Contracte Economice a constituit-o urmărirea realizării 
încasărilor din cele 730 de contracte aflate în derulare la începutul anului 2010 la care se adaugă 
încă 57 încheiate în perioada ianuarie-iunie 2010. 

În prima lună a fiecărui an se actualizează, în funcŃie de Hotărârile Consiliului Local şi de 
rata inflaŃiei şi se transmit către toŃi titularii contractelor încheiate cu Primăria Craiova şi aflate în 
derulare, adrese prin care sunt înştiinŃaŃi în legătură cu sumele datorate pentru anul în curs 
precum şi în legătură cu eventualele restanŃe din anul anterior. 

În acelaşi timp, datorită unor modificări ce apar în mod inevitabil pe parcursul derulării 
contractelor, în aceeaşi perioadă s-au încheiat un număr de 182 de acte adiŃionale. Acestea se 
referă în principal la prelungirea duratei pentru care  au fost încheiate iniŃial, modificarea 
suprafeŃelor de teren urmare a inventarierii efectuate la finele anului 2009, schimbarea titularilor 
acestora şi alte cauze. 

În afară de aceasta, periodic, societăŃile sau persoanele fizice care înregistrază restanŃe la 
plata sumelor ce privesc contractele în derulare sunt atenŃionate în scris sau telefonic. Se fac şi 
deplasări în teren în acelaşi scop, anume de a impulsiona incasarea veniturilor la bugetul local. 

Pentru titularii contractelor, care şi după aceste acŃiuni nu plătesc sumele datorate ajunse 
la scadenŃă se intocmeşte documentaŃia pentru acŃionarea în instanŃă. 

În afara activităŃilor menŃionate mai sus în cadrul Biroului Contracte Economice se 
întocmesc lunar materiale care sunt prezentate Consiliului Local privind modificările la 
contractele aflate în derulare. Se completează, de asemenea,  toate documentele necesare Ńinerii 
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unei evidenŃe corecte pentru contractele aflate în derulare. În acelaşi timp, toate modificările 
intervenite la aceste contracte sunt comunicate la DirecŃia de Impozite şi Taxe pentru 
evidenŃierea acestora în programul de venituri. 

 SalariaŃii din cadrul Biroului Contracte Economice, în funcŃie de tipul contractelor pe 
care le au prin fişa postului spre urmărire rezolvă  corespondenŃa repartizată de conducerea 
Primăriei sau a DirecŃiei Economice. 

 
 

DIRECłIA SERVICII PUBLICE 
 

Serviciul Gospodărie Comunală şi ProtecŃia Mediului 
 
Principiile şi obiectivele activităŃii de gospodărie comunală sunt: protecŃia sănătăŃii 

populaŃiei, responsabilitate faŃă de cetăŃean, conservarea şi protecŃia mediului, tarife echitabile şi 
accesibile tuturor consumatorilor, transparenŃă, consultarea şi antrenarea în discuŃii a cetăŃenilor, 
administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor publici, 
satisfacerea nevoilor populaŃiei, îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale populaŃiei. 

O importanŃă deosebită s-a acordat activităŃii de administrare a domeniului public şi privat 
al municipiului Craiova. 
 I. Obiectivele propuse pentru anul 2010 în cadrul Serviciului Gospodărie Comunală 
şi ProtecŃia Mediului sunt: 

- amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃare zone verzi: aproximativ 825 ha. 
- plantarea a aproximativ 200 mii flori anuale, a 100 mii fire flori bienale şi perene, a 
5.000 mp gazon rulou, a 1.000 arbori foioşi, a 500 bucăŃi arbori răşinoşi, 500 bucăŃi 
thuya, 4.000 arbuşti, 3.000 bucăŃi trandafiri, 60.000 fire gard viu. 
- întreŃinerea cimitirelor DorobănŃia, Sineasca, Ungureni, Cimitir Nord, Bobonete; 
- lucrări de reparaŃii,montare şi întreŃinere mobilier stradal; 
- întreŃinerea şi administrarea Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae Romanescu; 
- intervenŃii la inundaŃii; 
- achiziŃii pergole din lemn, gard metalic pentru împrejmuire locuri de joacă şi zone 
verzi, achiziŃie bănci de agrement; 

 ActivităŃi şi obiective derulate în 2010: 
Pentru capitolul Zone verzi au fost alocaŃi prin H.C.L. nr. 102/2010 17.215. 000 lei din  

care  s-au cheltuit în perioada menŃionată cca. 7.564.630,05 lei dupa cum urmează: 
− pentru amenajare, întreŃinere zone verzi – s-au alocat 10.524.000 lei din care s-a 

cheltuit până la 31 mai 2010, suma de 6.473.463,73 lei; 
− s-au executat lunar lucrări de amenajare şi întreŃinere a spaŃiilor verzi pe o suprafaŃă 

de 825 ha, s-au plantat cca. 44.000 flori anuale, 41.000 flori bienale; 400 arbuşti şi 
arbori, 4.000 fire trandafir, s-au semanat cca 302 kg seminŃe pentru înfiinŃare gazon; 

− pentru administrare Gradină Zoologică s-au alocat 918.000 lei din care s-au cheltuit 
până la 31 mai 407.620,63 lei;  

− pentru întreŃinere cimitire s-au alocat 625.000 lei din care s-au cheltuit 249.915,64 
lei; 

− pentru activitatea de mobilier stradal au fost alocaŃi pentru anul 2010, 2.566.000 lei 
din care s-au cheltuit până la 31 mai 361.000 lei.  

S-au executat lucrări de întreŃinere, reparaŃii la fântânile arteziene de pe domeniul public, 
s-au executat lucrări de reparaŃii la hidranŃii de gradină, s-au montat 1996 lacre gard metalic, s-au 
executat lucrări de reparaŃii la 100 bănci de agrement. 

− pentru achiziŃie obiecte de inventar s-au alocat 2.362.000 lei din care s-au angajat 
172.000 lei. (achiziŃie pergole, şi suporŃi). 

 S-a încheiat contract de furnizare pergole cu SC Delta Antrepriză de ConstrucŃii  
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Montaj 93 SRL cu sediul în Bucureşti pentru achiziŃia cu montaj a 28 bucaŃi pergole din molid 
pentru băncile amplasate în parcuri şi grădini, 121 ml pergole pentru alei, achiziŃia cu montaj a 
unui foişor şi a 15 chioşcuri din lemn ultimele două realizându-se prin programul de investiŃii, au 
fost achiziŃionate 15 pavilioane pentru organizare Exploflora de la Praktiker. 

Pe activitatea de canalizare au fost încheiate contracte cu Compania de Apă Oltenia  
pentru servicii privind preluarea apelor meteorice de către reŃelele de canalizare pentru care au 
fost alocaŃi 370 000 lei, şi consum apă fântâni arteziene şi cismele pentru care s-au alocat 250 
000 lei. 

      De asemenea, pentru intervenŃii la inundaŃii au fost alocaŃi 162.000 mii lei. 
 Prin realizarea obiectivelor la activităŃile de salubrizare, se va asigura protecŃia sanătăŃii 
publice, conservarea şi protecŃia sănătăŃii mediului, responsabilitatea faŃă de cetăŃean. 
 Indicatorul de performanŃă propus pentru 2010 este „numărul de reclamaŃii la care s-a 
răspuns în termen mai mic de 30 zile, cu Ńinta de îndeplinire de 90% şi frecvenŃa de monitorizare 
semestrială. 
 II. Obiectivele Compartimentului Salubritate pe anul 2010 sunt: 
  Desfăşurarea activităŃilor de salubrizare pe domeniul public al municipiului Craiova: 

− măturat manual pe căi publice, pe o suprafaŃă de 209.514 mii mp, zilnic, după topirea 
zăpezii; 

− întreŃinere manuală curăŃenia pe căi publice, pe o suprafaŃă de 247.389 mii mp, 
zilnic; 

− răzuire manuală rigole pe căi publice pe o suprafaŃă de 178.570 mp, periodic, ori de 
câte ori este nevoie; 

− măturat mecanizat căi publice pe 67.412 mii mp - de la topirea zăpezii până la prima 
ninsoare şi când nu plouă; 

− spălat mecanizat căi publice cu autostropitoarea pe 9.212 mii mp, în perioada 01 
aprilie – 01 noiembrie; 

− încarcat, transportat la rampa reziduuri stradale, zilnic, cca 15.932 mc deseuri; 
Pentru aceste activitati, fondurile alocate sunt de 11.872 mii lei. 

  - deszăpezire – zilnic, în perioada de iarnă. Fondurile alocate sunt de 5.000 mii lei. 
-   - deratizare, dezinsecŃie, dezinfecŃie – fondurile alocate sunt de 150 mii lei. 
-   - activitatea de ecarisaj, pentru care s-au alocat 388 mii lei. 
  - întreŃinerea şi repararea celor 89 locuri de joacă pentru copii, pentru care s-au alocat 70 
mii lei. 
-   - achiziŃii coşuri de gunoi stradal, pentru care s-au alocat 70 mii lei. 
-   - difuzare spot publicitar de constientizare a populaŃiei cu privire la necesitatea 
colectării selective a deşeurilor municipale şi menŃinerea curăŃeniei n municipiul Craiova, 
pentru care s-au alocat 40 mii lei. 
  - demolarea construcŃiilor ilegal construite pe domeniul public al municipiului Craiova, 
suma alocată fiind de 150 mii lei. 
-   - repararea platformelor gospodăreşti situate pe domeniul public, pentru care  
s-au alocat 50 mii lei. 

 Prin realizarea obiectivelor la activităŃile de salubrizare, se va asigura protecŃia sănătăŃii 
publice, conservarea şi protecŃia sănătăŃii mediului, responsabilitatea faŃă de cetăŃean. 

 Indicatorii de performanŃă ai compartimentului Salubritate pe anul 2010, sunt: 
- numărul reclamaŃiilor cetăŃenilor la care s-a răspuns în mai putin de 30 zile 

(termen legal), să fie mai mare de 90%; 
- numărul sesizărilor din partea agenŃiilor de protecŃia mediului şi din partea 

agenŃiilor de sănătate publică să fie mai mic de 50. 
 ActivităŃi şi obiective derulate în 2010 : 
− s-au desfăşurat activităŃi de salubrizare (maturat manual, întreŃinere manuală curaŃenia pe căi 

publice, răzuire manuală rigole pe căi publice, măturat mecanizat căi publice, spălat 
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mecanizat căi publice cu autostropitoarea, încărcat, transportat la rampa reziduuri stradale), 
în cantităŃile prevăzute ca obiective pe 2010;  

− s-a efectuat deszăpezirea pe căile publice, în perioada ianuarie-15 martie 2010; 
− s-a efectuat prima etapa de dezinsecŃie pe domeniul public, pe o suprafaŃă de 750 ha; 
− în ceea ce priveşte activitatea de ecarisaj, în perioada 01 ianuarie – 31 mai 2010, s-au 

capturat 984 câini, iar în adăpostul de câini de la Făcăi s-au cazat 6682 câini, s-au 
deparazitat, sterilizat şi crotaliat 839 câini, s-au eutanasiat 29 câini; 

− din cele 89 locuri de joacă pentru copii, în perioada ianuarie – 31 mai, s-au executat lucrări 
de întreŃinere şi de reparaŃii la cca 20 locuri de joacă, constând în: montat 75 lacre de gard la 
locul de joacă din str. Gîrlesti; s-a montat tobogan în Craiovita Nouă; s-au efectuat reparaŃii  
la 3 locuri de joacă din 1 Mai; s-au montat 96 lacre de gărduŃ în PiaŃa Orizont; s-au montat 
24 lacre de gard la locul de joacă din Rovine – bl.G 16; reparaŃii (suduri, înlocuit 
echipamente), la locurile de joacă din Valea Rosie, Ciupercă – Helin, pe str. Maria Tănase, 
pe str. G.Fotino, s-au completat cu nisip locurile de joacă din Maria Tănase, Union, Victor 
Papilian; s-au amenajat 2 noi locuri de joacă cu echipamente şi nisip la Union şi pe Victor 
Papilian; 

− s-a încheiat contract de furnizare cu S.C.Legmas S.A.Navodari (câştigătorul licitaŃiei), 
pentru achiziŃia a 90 coşuri de gunoi stradal cu scrumierş, coşuri care vor fi livrate până la 
sfârşitul lunii iunie; 

− s-a încheiat contractul de servicii cu S.C. Fastpromo TVS Craiova, pentru difuzarea în 
emisiunile de ştiri, cel puŃin o dată pe zi, a unui spot publicitar privind conştientizarea 
populaŃiei cu privire la necesitatea  colectării selective a deşeurilor municipale şi menŃinerea 
curăŃeniei în municipiul Craiova, cu o durată de 30 de secunde pe o perioadă de 180 zile 
calendaristice, începand cu 01.06.2010; 

− s-a încheiat contractul de lucrări cu R.A.A.D.P.F.L. Craiova, privind demolarea 
construcŃiilor ilegale executate pe terenuri apartinând domeniului public şi/sau privat al 
municipiului Craiova, lucrări care se află în derulare; 

− s-a transmis nota de comandă pentru achizitia si montajul de gard imprejmuitor la 10 
platforme gospodaresti, catre SCM Constructorul.  

 

 III. Obiectivele compartimentului de Iluminat Public pe anul 2010 sunt: 
− continuarea reabilitării, modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public. Pentru 

această activitate, fondurile alocate sunt de 6.700 mii lei. 
− întreŃinere – menŃinere sistem de iluminat public. Pentru această activitate, fondurile 

alocate sunt de 1.600 mii lei. 
− consum energie electrică iluminat public. Pentru această activitate, fondurile alocate sunt 

de 3.553 mii lei. 
− consum energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene. Pentru această activitate, 

fondurile alocate sunt de 1.000 mii lei. 
− lucrări de asistenŃă tehnică şi consum energie electrică pentru manifestări cultural- 

sportive. Pentru această activitate, fondurile alocate sunt de 300 mii lei. 
− realizarea iluminatului ornamental – festiv.  

 
 Indicatori de performanŃă pentru anul 2010: 
 Indicatorul de performanŃă pentru anul 2010 este: nr. sesizărilor scrise ale beneficiarilor 
sistemului de iluminat public la care s-a răspuns în în mai puŃin de 30 zile (NSR/NSPx100 
>90%). 
 
 Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010 şi stadiul la data de 31 mai 
2010: 
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 În cadrul reabilitării se utilizează corpuri cu eficienŃă luminoasă ridicată, ce asigură o 
bună uniformitate a iluminării carosabilului şi se asigură nivelul de iluminare corespunzătoare pe 
toate căile de circulaŃie care sunt supuse reabilitării. 
 Activitatea de reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat public în perioada 01 
ianuarie - 31 mai 2010 s-a concretizat prin montarea următoarelor echipamente: 

   - corpuri –36 buc; 
               - stâlpi ornamentali – 44 buc; 
  - reŃea subterană – 2,886km. 
Pentru activitatea de mentinere a Sistemului de Iluminat Public s-au efectuat un număr de 

4.610 intervenŃii şi au fost utilizate următoarele componente: 
− lampi – 2.184 buc; 
− balasturi – 43 buc; 
− ignitere – 188 buc. 
Activitatea de intreŃinere s-a concretizat in efectuarea unor lucrări specifice la un nr. de 

1.691 puncte luminoase şi 37 puncte de aprindere. In cadrul lucrarilor de intretinere s-a urmarit 
pastrarea parametrilor luminotehnici ai corpurilor de iluminat în functiune precum şi păstrarea 
parametrilor iniŃiali ai reflectorului din corpurilor de iluminat public. 
 Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor pascale, in municipiul 
Craiova, in luna aprilie, s-au montat figurine luminoase, şi motive cu furtun luminos.  
 

 Activitatea Corpului de Control Gospodărire Comunală 

 1. Obiectivele pentru anul 2010.  
- Asigurarea şi păstrarea curăŃeniei şi ordinei pe teritoriul Municipiului Craiova, buna      
gospodărire  a acesteia şi respectarea normelor de igienă 

      -micşorarea termenului de comunicare a răspunsurilor la sesizările primite. 
 
  2.  Indicatori de performanŃă. 

În anul 2010 Compartimentul Corp Control a  stabilit ca indicator: 
         -  Nr. comunicări efectuate în termen de 15 zile x100 

        Nr.total sesizări primite 
Indicatorul de performanŃă  în perioada 01.01.2010-30.05.2010 a fost realizat în proporŃie 
de 100 % . 

   3. Scurtă prezentare  a activiŃăŃi desfăşurate . 
            În perioada 01.01.2010-30.05.2010 au fost primite un număr de 150 sesizări scrise  de lA 
diverse persoane fizice cât şi de la diverşi agenŃi economici. 

            Cele 145 sesizări scrise  au fost rezolvate astfel: 
                - în termen mai mic de 15 zile -100 sesizări . 
                - în termen legal de 30 zile      -  45 sesizări  
           Compartimentul Corp Control  a dus la îndeplinitre  prevederile  Hotărârii Consilului 
Local    319/2009 prin care s-a aprobat " Regulamentul privind  stabilirea unor măsuri pentru 
gospodărirea Municipiului Craiova,  constatarea şi sancŃionarea  faptelor care constitue 
contravenŃii"şi a DispoziŃiei 2564/2000. 

         În baza acestora au fost  aplicate 250 sancŃiuni contravenŃionale. 
         ActivităŃile mai sus menŃionate şi obiectivele  precizate în perioada 01.01.2010-30.05.2010 
au fost realizate  în proporŃie de 100 % . 

Pentru activitatea Biroului SiguranŃa CirculaŃiei, Parcări, a fost alocată suma totală de 
1.100.000 lei pentru anul 2010.  

Activitatea în primele 5 luni ale  anului curent a constat în: 
- ExecuŃia de lucrări de sistematizare a circulaŃiei, respectiv: 

- completarea semnalizării rutiere pe verticală cu indicatoare,  
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- înlocuirea indicatoarelor deteriorate în perioada iernii sau ca urmare a unor 
evenimente rutiere şi de reamplasare a altora ca urmare a modernizării unor străzi şi 
reconfigurării geometriei unor intersecŃii. 
 Astfel au fost amplasate 180 indicatoare noi şi repoziŃionate (datorită înlocuirii stâlpilor 
de iluminat public, etc.), îndreptate sau reparate  463 buc. Au fost amplasaŃi, de asemenea, 45 de 
stâlpi noi de susŃinere indicatoare, pentru celelalte prinderea asigurându-se pe suporŃi de 
susŃinere existenŃi (stâlpi indicatoare, stâlpi de iluminat, stâlpi de semafor, etc), fiind îndreptate şi 
reparate alte 80 buc. stâlpi susŃinere. 

- Au fost amplasate 35 buc. borne metalice de delimitare a trotuarelor şi 210 buc. stâlpi 
ornamentali de delimitare a zonelor pietonale.  

- S-a asigurat întreŃinerea şi repararea instalaŃiilor de semaforizare din municipiul Craiova, 
inclusiv permanenŃa pentru Dispeceratul de monitorizare a traficului pe bulevardele Dacia – 
Decebal. 

- Au fost emise 644 somaŃii, în baza Legii nr. 421/2002, pentru vehiculele fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public. Dintre acestea au fost soluŃionate 392 de cazuri. 

- Au fost emise 543 autorizaŃii de liber acces în zona “A” a municipiului Craiova şi 27 
autorizaŃii de acces în Parcul Romanescu. 

- Au fost emise 8 acorduri pentru semnalizare rutieră şi devieri de trafic în vederea  
execuŃiei diferitelor lucrări la reŃelele de utilităŃi ale oraşului, lucrări ce au afectat sau afectează 
în continuare circulaŃia auto şi pietonală în municipiul Craiova. 

- La sfârşitul lunii mai au fost declanşate procedurile de achiziŃie de indicatoare rutiere – 
940 buc. indicatoare de diferite tipuri şi 500 buc. stâlpi de susŃinere a indicatoarelor.  

 De asemenea în data de 26 mai au fost executate testele cu vopseaua de marcaj 
achiziŃionată de operatorul R.A.A.D.P.F.L. Craiova şi au început lucrările de execuŃie a 
marcajului rutier pe străzile municipiului Craiova. 

Obiectivele pe activităŃi stabilite pentru anul 2010: 
 - creşterea sigurantei circulatiei rutiere pe strazile municipiului Craiova  
 - emiterea, înante de termenul legal, a unui numar cât mai mare de autorizatii în zona de 
interdicŃie a vehiculelor cu masa mai mare de 3,5t şi accesul vehiculelor în Parcul 
Romanescu, alte parcuri şi grădini publice 
 - eliberarea, înainte de termenul legal, a domeniului public al municipiului Craiova, de un 
număr cât mai mare de vehicule fără stăpân sau abandonate identificate şi incadrate in 
prevederile Legii nr. 421/2002 

Sumele aprobate pentru cheltuieli materiale aferente Biroului S.C.P. pentru anul în curs sunt: 

- achiziŃia de indicatoare rutiere – 73.000 lei 

 - achiziŃia de stâlpi de susŃinere pentru indicatoare – 50.000 lei 

 - cheltuieli aferente ridicării, transportului şi depozitării vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate  - 8.000 lei 

 - cheltuieli pentru evaluarea vehiculelor fărp stăpân sau abandonate (conf. Legii nr. 
421/2002) – 2.000 lei 

 - lucrări de întreŃinere în perfectă stare de funcŃionare a instalaŃiilor de dirijare a 
circulaŃiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul Craiova 
(executate în baza atribuirii prin gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. Craiova)  

 Indicatorii de performanŃă pentru anul 2010, stabiliŃi în baza procedurilor ISO 9001-2008 
sunt: 

 - numărul total de sesizări primite din partea PoliŃiei Rutiere privind SiguranŃa CirculaŃiei 
Rutiere să fie mai mic de 19  

 - numărul de situatii soluŃionate înainte de termen  privind vehiculele incadrate la Legea 
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421/2002 / număr total de situaŃii privind vehicule incadrate la Legea 421/2002 x 100 să fie mai 
mare de 61% 

- numărul cererilor solutionate în termen privind accesul în zone restrictionate / numărul 
total de cereri în acest sens x 100 să fie mai mare de 91% 

 Pentru anul 2010, Serviciul Transport Public Local are ca misiune coordonarea şi 
îmbunătăŃirea transportului public local pe raza municipiului Craiova.                              
    1.   Obiectivele pe care Serviciul Transport Public Local le urmăreşte în anul 2010 sunt: 

- Asigurarea unui transport public local în condiŃii de siguranŃă, calitate şi eficienŃă, cu 
respectarea principiilor concurenŃei asigurării serviciilor de transport public local. 

- Asigurarea necesităŃilor de transport din municipiul Craiova către alte localităŃi şi 
dinspre acestea către municipiul Craiova. 

-Asigurarea necesităŃilor de transport în regim da taxi şi persoane, pentru cetăŃenii 
municipiului Craiova. 

2. Sume alocate în perioada 01 ianuarie - 30 mai 2010:  1000 RON 
3. Indicatori de performanŃă pentru anul 2010 

  Pentru activitatea de coordonare a transportului public local, indicatorii de performanŃă 
sunt reprezentaŃi de: 
 - raportul dintre numărul de cereri solutionate în termen de 20 zile şi numărul total de 
cereri*100 cu un grad de îndeplinire > de 86%. 
 - raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 8 zile pentru eliberarea 
autorizaŃiilor de transport pentru capetele de traseu şi numărul total de cereri *100 cu un grad de 
îndeplinire >de 91%. 
 - raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 30 zile pentru eliberarea 
autorizaŃiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local şi numărul total de 
cereri *100 cu un grad de îndeplinire >de 90%. 
 - raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 30 zile pentru eliberarea 
licenŃelor de traseu pentru serviciul de transport local de persoane prin curse regulate efectuat cu 
autobuze şi prin curse regulate speciale şi numărul total de cereri *100 cu un grad de îndeplinire 
>de 90%. 
           Pentru activitatea de  transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere, indicatorii 
de performanŃă sunt reprezentaŃi de: 
  - raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 8 zile pentru eliberarea 
autorizaŃiilor şi numărul total de cereri*100 cu un grad de îndeplinire >de 86%. 
  - raportul dintre numărul total de cereri soluŃionate în termen de 20 zile şi numărul total 
de cereri*100 cu un grad de îndeplinire >de 91%. 
    Pentru activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu se înmatriculează, indicatorul de 
performanŃă este reprezentat de:  
 - raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 15 zile şi numărul total de 
cereri*100 cu un grad de îndeplinire >de 92%. 

 
      Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010 şi stadiul  acestora la data de 
30 mai 2010 : 

 Principalele activităŃi derulate de Serviciul Transport Public Local au fost: 
- Înregistrarea vehiculelor care nu se înmatriculează la PoliŃia Rutieră pe teritoriul 

municipiului Craiova şi eliberarea de certificate de înregistrare pentru aceste vehicule. Dintr-un 
număr total de 47 solicitări ce au vizat înregistrarea vehiculelor care nu se înmatriculează în 
conformitate cu H.C.L. nr. 98/2003, 30 au reprezentat înregistrarea mopedelor, 4 au fost 
înregistrări ale altor vehicule, 4 cereri au vizat înlocuiri de certificate de înregistrare datorate 
furtului, pierderii sau deteriorării şi 9 solicitări de radiere a certificatului şi plăcuŃei de 
înregistrare. 

- Eliberarea de autorizaŃii pentru utilizarea de către operatorii judeŃeni de transport 
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persoane cu peste 15 curse/zi a domeniului public al municipiului Craiova, la plecarea/sosirea 
din cursă. Din numărul total de 61 solicitări primite, 16 au reprezentat cereri de eliberare a unui 
număr de 146 autorizaŃii pentru utilizarea de către operatorii judeŃeni de transport persoane cu 
peste 15 curse/zi a domeniului public al municipiului Craiova la plecarea/sosirea din curse, iar 
diferenŃa de 45 cereri au vizat rezolvarea unor probleme de transport public local. 

- Eliberarea autorizaŃiilor taxi şi a autorizaŃiilor de transport în regim de taxi, pentru 
persoanele fizice şi operatorii de transport autorizaŃi.Din numărul total de 303 solicitări privind 
poblemele de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere conform Legii nr.38/2003 
cu modificările şi completările ulterioare, 19 au reprezentat cereri de eliberare autorizaŃii de 
transport în regim de taxi, 18 cereri prelungire autorizaŃii taxi, 81 au vizat înlocuiri de 
autovehicule, 142 au fost solicitări pentru introducerea în baza de date privind cazierul de 
conduită profesională,  4 cereri de anulare a autorizatiilor taxi şi transport, 1 înscriere pe lista de 
aşteptare şi 36 solicitări de rezolvare a unor probleme de transport public în regim de taxi şi în  
regim de închiriere. 
 În perioada 01.05.2010-25.06.2010, se efectuează verificări privind existenŃa şi 
valabilitatea documentaŃiilor care au stat la baza eliberării autorizaŃiilor taxi pentru 
transportatorii autorizaŃi – persoane fizice, asociaŃii familiale şi persoane juridice. Conform 
prevederilor Legii nr.38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, transportatorii autorizaŃi 
se prezintă la sediul Primăriei municipiului Craiova cu documentele în original. 

Toate activităŃile desfăşurate în perioada mai sus menŃionată, au avut un grad de 
îndeplinire de 100%. 

 
 

   DIRECłIA PATRIMONIU 
 

Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat Fond Locativ 
 

Misiune: asigurarea unei baze de date a solicitărilor de locuinŃă şi analizarea acestora în 
Comisia Socială într-un timp optim şi în condiŃiile respectării legii; monitorizarea modului în 
care sunt gestionate fondurile aprobate prin buget pentru cheltuieli materiale şi de capital în 
învăŃământul preuniversitar de stat (87 instituŃii de învăŃământ), în instituŃiile de cultură, precum 
şi acordarea de consultanŃă în acest sens; urmărirea contractelor de execuŃie de lucrări, prestări 
de servicii sau furnizare de produse necesare întreŃinerii şi exploatării imobilelor aflate în 
domeniul public sau privat; 

         ActivităŃi şi obiective pe anul 2010: 
În conformitate cu Legea LocuinŃei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, O.U.G. 40/1999 privind protecŃia 
chiriaşilor, H.G. nr. 592/2006 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 
cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. 68/2006, O.U.G. 74/2007, au fost desfasurate 
urmatoarele activitati: 

- Acordarea de relaŃii cu publicul prin informarea cetăŃenilor cu privire la aspectele 
economice, sociale şi juridice reglementate de legislatia in vigoare; 
 - Asigurarea publicităŃii prin afişarea actelor necesare întocmirii dosarului de locuinŃă, 
criteriilor de repartizare a locuinŃelor, inclusiv a sistemului de punctare si listelor de priorităŃi; 
 -  Asigurarea luării în evidenŃă a  140 dosare noi de locuinŃă; 
 -  Gestionarea a 4856 dosare aflate în evidenŃă (admise si incomplete); 

- Verificarea în teren a situaŃiilor declarate prin efectuarea de anchete sociale; 
- Evaluarea dosarele de locuinŃă, fapt ce presupune: 

  - verificarea din punct de vedere al existenŃei documentelor justificative aprobate 
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de Consiliul Local şi al conformităŃii emiterii acestora cu cerinŃele prevăzute; 
  - verificarea din punct de vedere al încadrării în prevederile legale (îndeplinirea în 
totalitate a criteriilor restrictive); 
  - completarea fişei de evaluare, introducerea datelor şi calculul automat al 
punctajului prin aplicarea criteriilor de ierarhizare; 

- Asigurarea secretariatul tehnic al Comisiei Sociale, ducând la îndeplinire hotărârile 
acesteia materializate prin propunerea de repartizare în Consiliul Local;  

- Întocmirea şi evidenŃa contractelor de închiriere, întocmirea actelor adiŃionale de 
modificare a acestora în condiŃiile îndeplinirii în continuare de către chiriaşi a prevederilor 
legale; calcularea chiriei la contractele de închiriere; 

Indice de realizare: încheierea a 268 acte adiŃionale; 

- Elaborarea şi întreŃinerea gestiunii informatizate a solicitărilor de locuinŃă, a actualizării 
dosarelor, încadrării pe categorii de locuinŃă, calculul punctajului, întocmirea listei şi ordonarea 
solicitanŃilor în funcŃie de punctaj şi criteriile de departajare impuse de legislaŃia în vigoare 
pentru o evidenŃă care să permită regăsirea rapidă şi eficientă a informaŃiilor privind solicitanŃii 
de locuinŃe. În acest sens s-au întocmit aplicaŃii informatice conform prevederilor legale, 
hotărârilor Consiliului Local şi a Comisiei Sociale ce se adaptează în permanenŃă în funcŃie de 
modificările legislaŃiei. 

Obiectiv: asigurarea unei baze de date privind solicitanŃii de locuinŃă. 
Indici de realizare: implementarea Hotărârii Guvernului nr. 592/2007 privind modificarea 

si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin H.G. 
nr.962/2001 si a OUG 57/2008 cu modificarile si completrarile ulterioare. 

- Întocmirea şi expedierea răspunsurilor la corespondenŃa repartizată (cereri, audienŃe, 
sesizări, contestaŃii), cu respectarea termenelor legale; 

-  Indice de realizare: 860 răspunsuri; 
-  Întocmirea rapoartelor pentru proiectele de hotărâri specifice activităŃii; 
Indice de realizare: 25 rapoarte de specialitate pe baza cărora Consiliul Local a adoptat 

20 hotărâri. 
- Colaborarea permanentă cu compartimentele din cadrul instituŃiei şi cu alte instituŃii 

pentru soluŃionarea operativă a problemelor legate de specificul activităŃii. 
Obiectiv: Realizarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii la clădirile aflate în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova - sume alocate pe anul 2010 – 1657 mii lei. 
Indice de realizare: În prima parte a anului 2010 s-au  realizat lucrari de reparatii invelitoare si 
sarpanta acoperis A.I. Cuza nr. 7 în sumă de 314583 lei. 

Obiectiv: monitorizarea gestionării fondurilor alocate de la bugetul local unităŃilor de 
învăŃământ şi cultură şi acordarea de consultanŃă de specialitate. 

Suma propusa in bugetul de venituri si cheltuieli pentru reparatii curente si utilitati la  
unitatile de invatamint  in anul 2010 a fost de 17889 mii lei, insa  ordonatorii tertiari de credite 
din invatamant au primit aceasta suma la capitolul “bunuri si servicii” si au  hotarit impartirea 
sumelor in functie de necesitatile materiale ale scolii. 

Acest Serviu a acordat consultanta tehnica de specialitate unitatilor de invatamint care au 
solicitat sprijin in intocmirea caietelor de sarcini, listelor de cantitati de lucrari necesare  pentru 
atribuirea contractelor de achizitie publica de lucrari. De asemenea, majoritatea unitatilor de 
invatamint solicitante, au beneficiat de asistenta tehnica in derularea contractelor de achizitie 
publica de lucrari de reparatii curente la cladirile aflate in administrarea acestora.  

În ceea ce priveşte investiŃiile realizate la instituŃiile de învăŃământ, de la bugetul local s-au 
alocat  pentru cheltuieli de capital suma de 6166 mii lei.  

Pentru un număr important de unităŃi de învăŃământ au fost alocate fonduri in vederea 
finalizarii si receptionarii, pentru lucrări de investitii incepute in anul anterior,  reabilitări, 
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modernizări, consolidări (Gr. Şc. Matei Basarab, Seminarul Teologic Ortodox Mofleni, Liceul 
Teoretic Adventist ), dar şi extinderea sediilor existente (Şc. Nr. 18 Sf. Dumitru, GrădiniŃa nr. 
21, Colegiul National Elena Cuza), construirea de sedii noi (GrădiniŃa Nicolae Romanescu) sau 
de reparatii capitale (Gradinita nr. 32, GradiniŃa nr. 43, Scoala nr. 36). 

A fost pusă în funcŃiune extinderea clădirii la GrădiniŃa nr. 30 ,,CăsuŃa Fermecată” şi 
urmează consolidarea clădirii vechi din str. Beethowen. 

Din 2009, s-a început derularea unui “program privind înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizeaza energia solară, geotermală si eoliana ori 
alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului“ la un numar de 22 de 
gradinite, scoli si licee din municipiul Craiova. Fondurile sunt: 80% din cele eligibile de la 
Administratia Fondului pentru Mediu (3512 mii lei), iar restul cu fonduri proprii (956 mii lei). La 
aceasta data se afla in derulare etapa de achizitie a lucrarilor de constructii montaj. 
        Obiectivele si indicatorii de performanta pentru anul 2010: 
    - Realizarea listelor de prioritati privind repartizarea locuintelor pentru familiile evacuate sau 
in curs de evacuare; 

- Inregistrarea de maxim 10% contestatii intemeiate (din numarul de contestatii depuse) 
privind evaluarea cereruilor de locuinta; 

- Reabilitare si modernizare camin fete Gr. Sc. Matei Basarab; 
- Consolidare si amenajare cladire Liceul Teologic Adventist; 
- Reparatii capitale – Reabilitarea corpurilor B si C  - Sem. Teologic Ortodox; 
- Consolidare si modernizare cladire gradinita str. Beethowen nr 17; 
- Construire gradinita cu program prelungit cu 10 grupe si cresa saptaminala cu doua grupe - 
Gradinita Nicolae Romanescu; 
- Extindere Gradinita nr. 21; 
- Consolidare si reabilitare corp administrativ Col. National E. Cuza; 
- Extindere scoala cu clasele I-VIII Nr. 18 Sf. Dumitru; 
- Modernizare centrala termica si instalatie de incalzire la Scoala nr. 13; 
- Instalare sisteme de încălzire ce utilizează energia solară la un numar de 22 de gradinite, 
scoli si licee din municipiul Craiova prin programul cofinanŃat de AgenŃia Fondului de 
Mediu. 
 

Serviciului EvidenŃă Domeniu Public şi Privat 
 
 Obiective si indicatori de performanta pentru anul 2010: 

 Obiectivele pentru anul 2010 sunt „Realizarea ducerii la îndeplinire a hotărârilor de 
consiliu comunicate în procent minim de 81%” pentru PP-15 şi „Realizarea unui număr de cel 
puŃin 205 măsurători vizând imobilele ce aparŃin domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova” pentru PP-08  
 Serviciul EvidenŃă Domeniu Public şi Privat, pentru procedura de proces PP-15, şi-a 
propus pentru anul 2010 ca obiectiv „Maximizarea şi păstrarea unui nivel ridicat al indicilor de 
performanŃă”, care constă în modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local al 
municipiului Craiova, obiectiv ce trebuie îndeplinit în procent minim de 81%,  iar pentru 
procedura de proces PP-08, obiectivul este realizarea unui număr de cel puŃin 205 măsurători 
vizând imobilele ce aparŃin domeniului public sau privat al municipiului Craiova. 

Indicatorii de performanŃă pentru anul 2010 
 Indicatorul de performanŃă pe anul 2010 este „Modul de ducere la îndeplinire a 

hotărârilor consiliului local al municipiului Craiova” şi „realizarea unui număr de cel puŃin 
205 măsurători vizând imobilele ce aparŃin domeniului public sau privat al municipiului 
Craiova”, indicator ce trebuie realizat în procent de 86% 
     Principalele activităŃi şi obiective derulate: până în prezent Serviciul EvidenŃă 
Domeniu Public şi Privat a întocmit un număr de 50 de rapoarte care au fost aprobate de 
Consiliul Local al municipiului Craiova.  
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Serviciul EvidenŃă Domeniu Public şi Privat a primit şi soluŃionat un număr de 
aproximativ 350 cereri şi petiŃii de la solicitanŃi persoane fizice şi juridice precum şi de la 
instanŃele judecătoreşti.  

Compartimentul măsurători topo şi cadastrale a efectuat până în prezent un număr de 100 
măsurători topografice a bunurilor aflate în inventarul domeniului public şi privat al municipiului 
Craiova, precum şi cele care vor fi introduse în inventarul domeniului public şi privat al 
municipiului Craiova.  

 
 

DirecŃia Juridică  AsistenŃă de Specialitate  
şi Contencios Administrativ 

 
 

 Obiectivul stabilit de catre Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios 
Administrativ pentru anul 2010 este acela de a reduce termenul   prevazut de legislatia in vigoare 
in ceea ce priveste  raspunsul la petitii, cereri, sesizari si audiente de la 30 la 20 de zile, obiectiv 
ce a fost realizat in proportie de 80 % in perioada ianuarie -mai 2010 deci mai mult decat 
indicele de performanta propus, respectiv 70% din valoarea totala a petitiilor, cererilor, 
sesizarilor si audientelor din perioada vizata. 
 Principalele activitati derulate de catre consilierii juridici din cadrul Directiei Juridica, 
Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ pana la data de 30 mai 2010 au fost acelea 
de a asigura prin activitatea lor reprezentarea in justitie a autoritatii locale la instantele 
judecătoreşti (Judecătorie , Tribunal, Curte de Apel , Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea 
ConstituŃională ), precum si de a promova caile de atac in litigiile în care autoritatea locală are 
calitate procesuală, in limita competentelor stabilite de conducatorul acesteia. In acest sens 
consilierii juridici au redactat actiuni in justitie, au formulat  intampinari, note scrise, au asigurat 
materialul probator in actiunile in care autoritatea locala are calitatea de parat, introdus in cauza, 
intimat. Au rezolvat in termen legal cererile, sesizarile, memoriile si petitiile ce le-au fost 
repartizate de conducerea institutiei si au tinut evidenta tuturor cauzelor litigioase in cadrul 
carora autoritatea locala a fost parte. De asemenea au avizat din punct de vedere al legalitatii 
dispozitiile emise de primar, contractele incheiate de institutie, precum si orice alte documente 
care impun viza de legalitate. Au informat cetăŃenii, beneficiari ai legii speciale de retrocedare 
nr. 10/2001 R. , cu privire la stadiul soluŃionării dosarelor în cadrul programului de relaŃii cu 
publicul.  
 
 

DirecŃia AsistenŃă şi ProtecŃie Socială  
 

    În anul 2010 potrivit  organigramei aprobată prin H.C.L. nr. 114, DirecŃia de AsistenŃă şi 
ProtecŃie Socială îşi desfăşoară activitatea în următoarea structură: 

− Serviciul Stabilire Ajutor Social şi PlăŃi AsistenŃă Socială; 

− Biroul ProtecŃia Persoanelor Vârstnice, cu handicap şi a copilului aflat în dificultate; 

− Biroul AlocaŃii , indemnizaŃii şi subvenŃii căldură; 

− Compartimentul Centrul Social Comunitar- Politici de AsistenŃă Socială şi Parteneriate 
Obiectul de activitate al direcŃiei constă 
- în asigurarea aplicării actelor normative privind activitatea de protecŃie şi asistenŃă socială,  
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- elaborarea de programe de protecŃie şi asistenŃă socială şi strategii de dezvoltare socială pe 
care le supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Craiova, 

- implementarea programelor de protecŃie şi asistenŃă socială aprobate de Consiliul Local 
Craiova,  

- monitorizarea, evaluarea şi controlul seviciilor sociale acordate concretizate în acordarea 
de prestaŃii sociale şi servicii sociale cu caracter primar şi specializate menite să asigure 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaŃiilor de risc din 
domeniul protecŃiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau 
excluderea socială. 

Astfel, potrivit atribuŃiilor ce revin personalului DirecŃiei  AsistenŃă şi ProtecŃie Socială se 
urmăreşte: 

-identificarea nevoilor comunitare individuale şi globale, realizarea unei hărŃi sociale a 
oraşului cu zone unde sunt concentrate cele mai multe probleme sociale şi de convieŃuire; 

-încheierea de noi partenerate, convenŃii de colaborare pe anumite segmente cu ONG-uri, 
fundaŃii care desfăşoară activităŃi în domeniul asistenŃei sociale. 

- o mai bună informare a cetăŃenilor cu privire la rolul direcŃiei, respectiv promovarea 
imaginii în comunitate. 
      Obiectivele specifice stabilite pe anul 2010 de către DirecŃia AsistenŃă şi ProtecŃie Socială 
potrivit procedurilor de proces aprobate la nivelul birourilor şi serviciului sunt: 

− combaterea sărăciei extreme precum şi prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale prin plata de prestaŃii sociale : ajutor social, ajutoare pentru încălzirea 
locuinŃei cu lemne, ajutoare de urgenŃă, ajutoare de înmormântare; 

− punerea în aplicare a planurilor anuale pentru furnizarea de produse alimentare 
provenind din stocurile de intervenŃie comunitare către beneficiarii de ajutor social, 
pensionari cu pensii < 400 lei, şomeri, persoane cu handicap; 

− realizarea măsurilor cuprinse în planul judeŃean de implementare a raportului 
naŃional strategic privind protecŃia şi incluziune socială; 

− din totalul anchetelor sociale efectuate pentru verificarea condiŃiilor de menŃinere în 
plată a beneficiarilor de venit minim garantat, un procent de 10% să fie realizat la 5 
luni faŃă de termenul stabilit de lege, respectiv 6 luni;  

− folosirea eficientă a resurselor financiare alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli; 
− micşorarea termenului de efectuare a anchetelor sociale pentru dosarele de asistent 

personal angajat din afara familiei asistatului raportat la cel legal, respectiv la termen 
de 4 luni; 

− respectarea cerinŃelor standardului SR EN ISO 9001:2008 şi a Documentelor 
Sistemului de Management al CalităŃii; 

− îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor oferite cetăŃenilor; 
− soluŃionarea cererilor şi a dispoziŃiilor într-un termen mai scurt decât cel legal; 
− analizarea periodic a situaŃiilor, documentelor şi efectuarea anchetelor sociale în 

bune condiŃii şi într-un interval de timp optim; 
− inventarierea lunară şi anuală a resurselor financiare.  
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Sume alocate 
 ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ  

                                                                  
mii lei 

Denumire indicator Buget 2010 Tim. I Trim. II Trim. III Trim. IV 
1 2 3 4 5 6 

1. Drepturi asistenŃi personali 
pentru copii şi adulŃi cu 
handicap grav 

6000,00 1800,00 1650,00 1650,00 900,00 

Cheltuieli de personal 6000,00 1800,00 1650,00 1650,00 900,00 
2.Drepturi beneficiari 
indemnizaŃii conf Legii 
nr.448/2006 R 

4000,00 870,00 1100,00 1100,00 930,00 

Ajutoare sociale în numerar 4000,00 870,00 1100,00 1100,00 930,00 
3.Acordarea de trusouri pt. 
nou-născuŃi-Legea nr. 
482/2006 

630,00 100,00 200,00 200,00 130,00 

AsistenŃă socială 630,00 100,00 200,00 200,00 130,00 
4.Ajutor pt. încălzire locuinŃe 
cu lemne 

850,00 185,00 320,00 0,00 345,00 

AsistenŃă socială 850,00 185,00 320,00 0,00 345,00 
5.Drepturi cu caracter social 
privind transportul gratuit al 
persoanelor cu handicap grav, 
însoŃitorii acestora şi pentru 
nevăzători 

1.120,00 168,00 320,00 320,00 312,00 

AsistenŃă socială 1.120,00 168,00 320,00 320,00 312,00 
6.Ajutor social, total, din care: 2.530,00 505,00 678,00 675,00 672,00 
*Ajutor social şi ajutor pt. 
încălzire locuinŃe cu lemne-
lg.416/2001 

2.430,00 500,00 650,00 650,00 630,00 

AsistenŃă socială 2.430,00 500,00 650,00 650,00 630,00 
*Ajutoare de urgenŃă 100,00 5,00 28,00 25,00 42,00 
AsistenŃă socială 100,00 5,00 28,00 25,00 42,00 
7.Înhumări 25,00 6,00 8,00 6,00 5,00 
AsistenŃă socială 25,00 6,00 8,00 6,00 5,00 
8. AsociaŃia „The European 
House” 

90,00 30,00 25,00 25,00 10,00 

Alte cheltuieli 90,00 30,00 25,00 25,00 10,00 
9. CofinanŃare proiect – 
Centrul de zi – sprijin pentru 
vârstnicii abandonaŃi de 
familie  

 
31,00 

 
8,00 

 
9,00 

 
8,00 

 
6,00 

Cheltuieli de personal 30,00 8,00 8,00 8,00 6,00 
Bunuri şi servicii 1,00 - 1,00 - - 
10. CofinanŃare proiect – 
Îngrijiri la domiciliu pentru 
vârstnicii din Craiova 

 
360,00 

 
81,00 

 
105,00 

 
100,00 

 
74,00 

Cheltuieli de personal 340,00 74,00 100,00 96,00 70,00 
Bunuri şi servicii 20,00 7,00 5,00 4,00 4,00 
11. CofinanŃare proiect -      
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centru de zi „Dr. Innocenzo 
Fiore” 

20,00 - 7,00 7,00 6,00 

Alte cheltuieli 20,00 - 7,00 7,00 6,00 
12. Centrul de UrgenŃă „Sf. 
Vasile” 

300,00 - 100,00 100,00 100,00 

Alte cheltuieli 300,00 - 100,00 100,00 100,00 
13. Alte cheltuieli în domeniul 
asigurării şi asistenŃei sociale – 
transferuri către instituŃii 
publice 

 
580,00 

 
118,00 

 
160,00 

 
160,00 

 
142,00 

 
  
 

Indicatorii de performanŃă 
 - achitarea venitului minim garantat în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea 
acŃiunilor şi lucrărilor de interes local; 
 - efectuarea anchetelor sociale pentru verificarea condiŃiilor de menŃinere în plată a 
beneficiarilor de venit minim garantat la 5 luni faŃă de termenul stabilit de lege, respectiv 6 luni – 
Ńinta indicatorului de performanŃă: ≥10%; 
 - ponderea anchetelor sociale efectuate la asistenŃii personali angajaŃi din afara familiei 
persoanei cu handicap grav, efectuate în termen de 4 luni faŃă de numărul total al anchetelor 
sociale efectuate la aceşti salariaŃi – Ńinta indicatorului de performanŃă: >60%; 
 - număr de neconformităŃi apărute în proces - Ńinta indicatorului de performanŃă: <3; 
 - soluŃionarea mai  rapidă şi eficientă a cererilor – Ńinta ≥ 85% 
 - reducerea termenului legal pentru emiterea dispoziŃiilor soluŃionarea cererilor şi a 
dispoziŃiilor într-un termen mai scurt decât cel legal – Ńinta indicatorului de performanŃă ≥80%. 
   
Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010 şi stadiul la data de 30 mai 2010 

 DirecŃia de AsistenŃă şi ProtecŃie Socială  desfăşoară  activităŃi în conformitate cu 
atribuŃiile ce îi revin după cum urmează: 

− primirea şi înregistrarea cererilor privind acordarea ajutorului social, ajutorului de 
urgenŃă şi a alocaŃiei pentru copiii nou născuŃi; 

− efectuarea anchetelor sociale în cazul solicitărilor pentru acordarea ajutorului 
social şi ajutorului de urgenŃă; 

− întocmirea dosarelor de ajutor social şi de urgenŃă, pe care le  supune spre 
aprobare Primarului; 

− întocmirea listelor cu persoanele beneficiare de ajutor social şi apte de muncă, 
transmiterea acestora către unităŃile unde acestea au obligaŃia de a presta acŃiuni şi 
lucrări de interes local, verificarea lunar  a persoanelor la unităŃile unde  au fost 
repartizate şi prelucrarea pontajelor în vederea plăŃii drepturilor; 

− întocmirea  statelor de plată pentru beneficiarii de ajutor social,de  ajutor de 
urgenŃă, ajutor pentru încălzirea locuinŃei cu lemne, înhumări şi contribuŃii de 
sănătate precum şi întocmirea ordonanŃărilor pentru aceste prestaŃii sociale; 

−  întocmirea situaŃiilor lunare cu persoanele beneficiare de ajutor social   asigurate 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate care după achitarea contribuŃiei care 
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revine în sarcina autorităŃilor locale, sunt raportate la Casa JudeŃeană de Asigurări 
Sociale de Sănătate Dolj; 

− primirea, verificarea şi supunerea spre aprobarea primarului cererile privind 
ajutorul pentru încălzirea locuinŃei cu energie termică şi gaze naturale în 
conformitate cu OUG nr.57/2006 pentru modificarea şi completarea OUG  
nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare  pentru încălzirea locuinŃei şi a unor 
facilităŃi  populaŃiei pentru plata energiei termice; 

− primirea, verificarea şi supunerea spre aprobarea primarului cererile privind 
ajutorul pentru încălzirea locuinŃei cu lemne potrivit prevederilor  OUG. 
Nr.107/2006 pentru modificarea OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare  
pentru încălzirea locuinŃei; 

− primirea cererilor şi întocmirea documentaŃiei  pentru acordarea alocaŃiei de stat 
pentru copii conform Legii nr. 61/1993,a alocaŃiei pentru copiii nou născuŃi conf. 
Legii nr.416/2001, a alocaŃiei complementare, a alocaŃiei de susŃinere pentru 
familia monoparentală în conformitate cu O.U.G. nr.105/2003 şi a trusoului 
pentru copiii nou născuŃi potrivit Legii nr. 482/2006; 

− primirea şi actualizarea periodic a actelor de venituri sau de altă natură pentru 
beneficiarii de prestaŃii sociale; 

− întocmirea statelor de plată pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea 
locuinŃei cu lemne, pentru beneficiarii trusoului conf.Legii nr. 482/2006, pentru 
beneficiarii alocaŃiilor pentru copiii nou născuŃi conform Legii nr. 416/2001şi 
ordonanŃarea acestora; 

− primirea, verificarea cererilor depuse pentru acordarea indemnizaŃiei şi a 
stimulentului privind îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani 
respectiv trei ani conform OUG nr. 148/2005 şi întocmirea situaŃiilor 
centralizatoare pe care le înaintează la A.J.P.S.Dolj. 

− primirea, verificarea cererilor depuse pentru acordarea indemnizaŃiei  privind 
îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de şapte ani  conform Legii  nr. 
448/2006 şi întocmirea situaŃiilor centralizatoare pe care le înaintează la 
A.J.P.S.Dolj. 

− întocmirea, comunicarea, arhivarea dispoziŃiilor primarului în legătură cu 
stabilirea, modificarea, suspendarea, încetarea suspendării şi încetarea plăŃii 
pentru fiecare tip de prestaŃie socială; 

− asigurarea transportului, primirea, depozitarea şi distribuirea laptelui praf precum 
şi întocmirea situaŃiilor centralizatoare lunare  privind distribuirea laptelui praf pe 
care le înaintează către DirecŃia de Sănătate Publică Dolj; 

− lunar, în vederea aprobării în Consiliul Local Municipal, întocmirea documentaŃia 
pentru acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun 
persoanelor cu handicap   accentuat şi grav, pentru însoŃitorii  şi  asistenŃii 
personali şi asistenŃii personali profesionişti ai acestora din municipiul Craiova şi 
distribuirea abonamentelor gratuite acestora; 

− efectuarea anchetelor sociale cu propuneri legale privind dreptul la indemnizaŃie 
pentru persoană cu handicap grav sau încadrare ca asistent personal în termenul 
prevăzut de lege; 
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− efectuarea periodic a anchetelor sociale  pentru monitorizarea activităŃii 
asistenŃilor personali şi a beneficiarilor de indemnizaŃii aflaŃi în plată în baza legii 
sau oricând se impune urmare unor sesizări sau din oficiu; 

− introducerea în sistem informatic a actelor care au stat la baza stabilirii fiecărui tip 
de prestaŃie socială; 

− întocmirea şi completarea carnetelor de muncă, a contractelor individuale de 
muncă, actelor adiŃionale, fişelor de post, fişelor fiscale pentru asistenŃii personali; 

− întocmirea statelor de plată pentru asistenŃii personali şi beneficiarii de 
indemnizaŃii,Ńine evidenŃa şi acordă drepturile băneşti pentru concediul de odihnă 
la asistenŃii personali, întocmeşte ordonanŃări, dispoziŃii de încadrare, suspendare, 
încetare, stabilire salariu lunar; 

− Întocmirea , verificarea statelor de plată pentru salariaŃii proiectelor „Îngrijiri la 
domiciliu  pentru vârstnicii din Craiova”şi „Centrul de zi Sprijin ptr vârstnicii 
abandonaŃi de familie”  a ordonanŃărilor de plată privind aceşti salariaŃi şi a fişelor 
fiscale; 

− întocmirea lunar a referatului şi a ordonanŃării de plată  privind plata contribuŃiei 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  la finanŃarea activităŃii de protecŃie a 
minorului aflat în dificultate pe raza municipiului Craiova; 

− întocmirea şi verificarea lunar a necesarului de credite pentru plata tuturor 
prestaŃiilor sociale şi transmiterea acestuia la Serviciul Buget; 

− efectuarea de anchete sociale : 
                         -  în vederea încadrării minorului într-un grad de handicap corespunzător de către   
Comisia pentru ProtecŃia Copilului Dolj, 
                        - la solicitarea DGASPC Dolj, 

− la solicitarea instanŃelor de judecată, 
−  la solicitarea  organelor de poliŃie pentru evaluarea contextului familial şi 

întocmirea raportului de evaluare comportamentală , 
                    - la solicitarea centrelor medico-sociale în vederea reintegrării familiale a 
persoanelor adulte cu dizabilităŃi, 
                         - în vederea instituŃionalizării persoanelor adulte  aflate în dificultate  la Serviciul 
Public de AsistenŃă Medico-Socială din Craiova, 
                  - în vederea obŃinerii, prelungirii sau schimbării atestatului de asistent maternal 
profesionist; 
                   - pentru acordarea sprijinului financiar copiilor în cadrul Programului naŃional de 
protecŃie  socială,,Bani de liceu”, burse sociale sau pentru stimularea achiziŃionării de 
calculatoare conf. legislaŃiei în vigoare 

− analizarea, evaluarea situaŃiei de risc social, consilierea şi informarea familiilor  
cu copii în întreŃinere asupra drepturilor şi obligaŃiilor acestora asupra drepturilor 
copilului şi asupra serviilor disponibile pe plan local conf. Legii nr.272/2004; 

− primire şi înregistrarea în cadrul programului de relaŃii cu publicul a cererilor pe 
care cetăŃenii le depun în vederea întocmirii şi eliberării de adeverinŃe necesare la 
diverse instituŃii; 

− soluŃionarea corespondenŃei curente, scrisorile, sesizările şi audienŃele precum şi 
difuzarea acesteia; 
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− întocmirea de informări, rapoarte,situaŃii referitoare la domeniul de activitate ce 
sunt solicitate în conformitate cu prevederile legale de către autorităŃi publice, 
parteneri locali din Ńară sau parteneri străini şi alte instituŃii, fundaŃii sau O.N.G.-
uri. 

          EvidenŃiem mai jos  stadiul la data de 30.05.2010 a activităŃilor şi obiectivelor  derulate de 
către DirecŃia de AsistenŃă şi ProtecŃie Socială :   
 Potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri mici au dreptul la un venit 
minim garantat ca formă de protecŃie socială. Din suma de 2.530.000 lei aprobată în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a fost utilizată suma de 783.239 lei după cum urmează:  

- 762.978 lei pentru plata venitului minim garantat a unui număr mediu lunar de 771  
familii şi persoane singure. Astfel, din cele 4008 dosare înregistrate până la data de 31.05.2010, 
în perioada 01.01. – 31.05.2010 au fost încetate 132, 198 suspendate, în plată fiind un număr 
mediu lunar de 771. De asemenea pentru stabilirea drepturilor şi menŃinerea în plată a 
beneficiarilor au fost efectuate un număr de 550 anchete sociale la domiciliul acestora. 

- 4.872 lei pentru plata ajutorului bănesc de încălzire a locuinŃei cu lemne pentru un  
număr de 47 de familii şi persoane singure beneficiare de venit minim garantat; 

- 15.389 lei pentru acordarea unui număr de 20 ajutoare de urgenŃă familiilor şi  
persoanelor singure în vederea acoperirii unei părŃi din cheltuielile cu înmormântarea precum şi a 
celor aflate în situaŃii de risc social, cu probleme economice şi medicale deosebite. Pentru 
îndeplinirea condiŃiilor de legalitate au fost efectuate anchete sociale la domiciliu; 
 Potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii, persoanele care fac parte 
dintr-o familie beneficiară de ajutor social stabilit în condiŃiile Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul la serviciile medicale 
gratuite urmare plăŃii contribuŃiei la asigurările sociale de sănătate. ContribuŃiile se suportă de la 
bugetele locale  prin aplicarea cotei de 6,5% asupra ajutorului social stabilit. Din suma de 
145.000 lei aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli a fost utilizat un credit bugetar de 50.149 
lei; 
 Pentru cheltuielile cu înhumarea persoanelor decedate din familiile beneficiare de ajutor 
social precum şi a celor fără susŃinători legali a fost utilizată suma de 12.000 lei pentru un număr 
de 23 cereri pentru persoanele aflate în această situaŃie, din totalul de 25.000 lei alocată din 
bugetul local; 
 De asemenea au fost distribuite, conform H.G. nr. 600/2009, alimente preambalate care 
provind din stocurile de intervenŃie comunitară – zahăr şi făină –  către 4648 persoane 
beneficiare de ajutor social, 5258 persoane cu handicap, 9722 şomeri şi 5972 pensionari cu 
pensii < 400 lei/lunar. 
 
 În perioada 01 ianuarie – 30 mai 2010, Biroul AlocaŃii, IndemnizaŃii, SubvenŃii căldură al 
DirecŃiei AsistenŃă şi ProtecŃie Socială a instrumentat un număr total de 310 dosare în vederea 
acordării alocaŃiei familiale complementare şi a alocaŃiei de susŃinere pentru familia 
monoparentală.  
       Potrivit O.U.G. 105/2003 privind alocaŃia familială complementară s-au înregistrat un nr. 
total de 178 cereri care au fost soluŃionate favorabil, nu a fost nici o respingere,  familii formate 
din soŃ, soŃie şi copiii în vârstă de până la 18 ani. În această perioadă unui  număr de 44 
beneficiari de alocaŃiei complementară le-a fost încetat dreptul, la 24 de beneficiari au intervenit 
modificări, unui număr de 87 de beneficiari  le-a fost suspendat dreptul şi unui număr de 61 de 
beneficiari le-a fost încetată suspendarea dreptului la alocaŃia complementară.  
 Pentru alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală s-au înregistrat un nr. total de 
132 cereri, din care 131cereri au fost soluŃionate favorabil, iar 1 cerere a fost respinsă, familii 
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formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaŃi în  întreŃinere şi care 
locuiesc împreună cu aceasta. În această perioadă, la 36 de beneficiari au intervenit modificări, 
unui număr de 126 beneficiari le-a fost suspendat dreptul şi unui număr de 125 de beneficiari le-
a fost încetată suspendarea dreptului la alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală.  
 AlocaŃia complementară s-a acordat de la 50 lei/lună pentru familia cu un copil până la 70 
lei pentru familia cu 4 sau mai mulŃi copii. 
 AlocaŃia pentru familia monoparentală s-a acordat de la 70 lei/lună  pentru familia cu 1 
copil, cea maximă fiind de 90 lei/lună pentru familia cu 4 sau mai mulŃi copii. 
 În anul 2010, Biroul AlocaŃii, IndemnizaŃii, SubvenŃii căldură din cadrul DirecŃiei 
AsistenŃă şi ProtecŃie Socială a înregistrat potrivit O.U.G. 148/2005 un număr de 809 cereri 
pentru indemnizaŃia pentru creşterea si îngrijirea copilului, 96 de cereri pentru suspendarea 
indemnizaŃiei, 92 de cereri pentru stimulent, 4 cereri pentru suspendarea stimulentului,3 
modificări ale dosarelor de indemnizatie / stimulent  în urma cărora s-au întocmit  borderouri 
care au fost înaintate la AgenŃia JudeŃeană pentru PrestaŃii Sociale - Dolj pentru soluŃionare; iar 
potrivit Legii 448/2006  nu s-a înregistrat nici un dosar pentru indemnizaŃia pentru creşterea si 
îngrijirea copilului cu handicap de la 0 - 3 ani. 
  Pentru ajutoarele băneşti de încălzire a locuinŃei cu lemne, cărbuni, combustibili 
petrolieri a fost aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli suma de 850.000 lei, din care a fost 
consumată suma de 306.766 lei. Drepturile băneşti pentru perioada sezonului rece noiembrie 
2009 – martie 2010 au fost achitate lunar: 
           -  în luna ianuarie au beneficiat de ajutoare băneşti un număr de 1766 titulari; 
           -  în luna februarie au beneficiat de ajutoare băneşti un număr de 1679 titulari; 
           -  în luna martie au beneficiat de ajutoare băneşti un număr de 1672 titulari.  
 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinŃei cu gaze naturale s-a realizat în 
condiŃiile O.U.G.  nr. 5/2003 modificată  şi completată de O.U.G. 107/2006  şi O.U.G. 121/2007, 
prin dispoziŃie a Primarului care conŃine cuantumul ajutorului calculat  în funcŃie de venitul net 
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure: în luna ianuarie s-au 
înregistrat  un număr de 144 cereri din care 107 acorduri, 30 modificări şi 7 cereri încetări, în 
luna februarie au fost înregistrate 69 de cereri din care 44 acorduri, 25 modificări, în luna martie 
au fost înregistrate 22 cereri din care 14 acorduri şi 9 modificări. 
              În ceea ce priveşte stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinŃei cu energie 
termică, în luna ianuarie au fost primite 494 cereri din care 353 acorduri, 134 modificări şi 7  
încetări, în luna februarie au fost primite 288 cereri din care 94 acorduri, 185 modificări şi 9 
încetări, în luna martie  s-au înregistrat 227 cereri din care 11 acorduri, 205 modificări şi 11  
încetări.   
 Potrivit Legii nr. 482/2006 privind acordarea trusoului pentru copiii nou-născuŃi, în 
bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobată suma de 630.000 lei, din care a fost utilizat un 
credit de 159.750 lei pentru achitarea drepturilor băneşti a unui număr de 165 titulari. 
 Potrivit Legii nr. 416/2001 privind acordarea alocaŃiei pentru copiii nou-născuŃi a fost 
aprobată suma de 875.000 lei, cuantumul de 230 lei se acordă o singură dată pentru fiecare dintre 
copiii nou-născuŃi, suma consumată fiind de 236.440 lei pentru achitarea drepturilor băneşti a 
1028 titulari. 
 Activitatea  de acordare a alocaŃiei de stat pentru copii reglementată de Legea nr. 61/1993 
a constat în primirea şi înregistrarea  unui număr de 1333 cereri, plăŃile fiind efectuate de către 
AgenŃia JudeŃeană de PrestaŃii Sociale Dolj.           
        În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, persoanele cu handicap grav  din 
municipiul Craiova  beneficiază, conform opŃiunii, fie de asistenŃi personali pentru care 
autoritatea locală  suportă contravaloarea salariilor fie de indemnizaŃie lunară. În perioada 
ianuarie-31 mai a.c. s-a consumat   suma de 3.205.723 lei pentru plata salariilor asistenŃilor 
personali şi 1.766.972 lei pentru plata indemnizaŃiilor lunare.   

Precizăm că în cadrul D.A.P.S.- Biroul ProtecŃia Persoanelor Vârstnice, cu Handicap şi a 
Copilului aflat în dificultate, se întocmesc şi completează carnetele de muncă, contractele 
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individuale de muncă, acte adiŃionale, fişele de post,se întocmesc state de plată pentru asistenŃii 
personali şi beneficiarii de indemnizaŃii, dispoziŃii de încadrare, suspendare, încetare, stabilire 
salariu lunar.În prezent în evidenŃele autorităŃii locale  figurează 517 asistenŃi personali şi 525 
beneficiari de indemnizaŃii. 
 Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap grav au fost abonamentele 
gratuite pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile. In acest 
scop s-au efectuat anchete sociale persoanelor cu handicap accentuat şi grav, asistenŃilor 
personali  precum şi pentru însoŃitorii acestora, astfel din suma alocată pentru anul în curs  de 
1120,00 mii lei s-a consumat suma de 376,00 mii lei. 
          În vederea prezentării minorilor la Comisia pentru ProtecŃia Copilului pentru încadrarea 
într-un grad de handicap s-au efectuat pe parcursul perioadei menŃionate mai sus un număr de 
369 anchete sociale. 
 În ceea ce priveşte protecŃia şi promovarea drepturilor copilului stabilită de Legea nr. 
272/2004, au fost efectuate 412 anchete sociale la solicitarea D.G.A.S.P.C. Dolj, persoanelor 
fizice sau instituŃiilor publice, precum şi 64 anchete sociale în vederea instituŃionalizării 
persoanelor adulte aflate în dificultate la Serviciul Public de AsistenŃă Medico-Socială din 
Craiova.  
 Potrivit  prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care 
lucrează în străinătate şi H.G.R. nr. 384/2001 prin care se notifică autorităŃii locale intenŃia de 
plecare în străinătate cu contract de muncă au fost soluŃionate 121 cereri. 

În cursul anului 2010, s-au soluŃionat  67 de cereri  privind acordarea sprijinului financiar 
pentru stimularea achiziŃionării de calculatoare conf.  prevederilor Legii nr. 269/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 În temeiul Ordinului nr.38/2005 al Preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, lunar s-au primit cereri cu acte necesare avizate de director, în vederea 
acordării tarifului social pentru consumul de energie electrică pentru cetăŃenii cu venituri reduse.             
          În cursul perioadei raportate au fost primite şi soluŃionate un număr de 46 cereri.  
         Referitor la acordarea concediului şi indemnizaŃiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu 
handicap de la 3-7 ani, potrivit prevederilor art.12 din Legea nr. 448/2006 republicată au fost 
primite un număr de 17 cereri, dosarele fiind  
transmise la AgenŃia JudeŃeană pentru PrestaŃii Sociale Dolj care  efectuează  plăŃile de la 
bugetul de stat.  
           În conformitate cu prevederile art.118, alin.1, lit.a din Legea nr.272/2004 privind protecŃia 
şi promovarea drepturilor copilului  coroborat cu art.4 din H.G. nr.457/2000 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuŃiilor comunităŃilor locale la finanŃarea 
activităŃii de protecŃie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei 
majore care beneficiază de protecŃie în condiŃiile art. 19 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 
nr.26/1997 republicată, autoritatea locală a participat financiar la activitatea de protecŃie a 
minorului aflat în dificultate în cuantum minim de 25% calculat la costul anual pentru copiii 
instituŃionalizaŃi şi daŃi în plasament maternal stabilit şi aprobat prin hotărâre de către Consiliul 
JudeŃean . 
      Astefel, din suma de 580,00 mii lei prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local Municipal s-a consumat în perioada ianuarie-mai a.c.suma de 198,00 mii lei. 
  Potrivit OrdonanŃei nr.55/2002, modificată  prin Legea nr.294/2009 privind regimul 
juridic al sancŃiunii prestării unei activităŃi în folosul comunităŃii, autoritatea locală a urmărit 
punerea în executare a 182 mandate transmise de către instanŃele de judecată.  
 Tot în cadrul DirecŃiei AsistenŃă şi ProtecŃie Socială funcŃionează ca şi compartiment 
distinct, Centrul Social Comunitar, Politici de AsistenŃă Socială şi Parteneriate care oferă 
atât sprijin persoanelor şi familiilor aflate în dificultate prin activităŃi de consiliere şi informare 
privind problematica socială – probleme familiale, juridice, profesionale, psihologice, cât şi 
servicii în asistenŃă medicală primară. 
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       Urmare parteneriatelor încheiate cu  AsociaŃia Vasiliada, Arhiepiscopia Craiova şi 
Mitropolia Oltenia, au fost implementate următoarele proiecte care sunt în derulare pe perioada 
sustenabilităŃii: 
  1) Centrul de Zi-Sprijin  pentru  vârstnicii abandonaŃi de familie  care oferă servicii 
sociale de calitate persoanelor vârstnice instituŃionalizate în cadrul Serviciului Public de 
AsistenŃă Medico-Socială Craiova. Prin activităŃile desfăşurate se urmăreşte sprijinirea includerii 
şi integrării sociale a vârstnicilor marginalizaŃi astfel încât aceştia să-şi continue viaŃa în 
conformitate cu potenŃialul şi capacităŃile proprii. Astfel un grup de 275 persoane vârstnice  
participă la activităŃi de socializare, psihologice şi spirituale organizate în cadrul Centrului; 

2)Proiectul Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice din  
Municipiul Craiova declarat  de către AsistenŃă Tehnică Phare Bucureşti ,, model naŃional de 
bună practică” are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale primare persoanelor cu 
vârsta peste 60 de ani, din Municipiul Craiova, care şi-au pierdut parŃial sau total autonomia bio-
psiho-socială, în vederea prevenirii instituŃionalizării acestora în centrele socio-medicale. În 
prezent se  acordă servicii de îngrijire la domiciliu  primare şi de specialitate pentru 85  persoane 
vârstnice, 36 fiind persoane imobilizate. 

3) Centrul Social de UrgenŃă Sfântul Vasile pentru persoanele fără adăpost din 
Municipiul Craiova, situat în str. Rîului, nr.42, oferă găzduire pe timp de noapte asigurarea 
hranei zilnice, servicii sociale primare şi specializate, asistenŃă psihologică, în vederea asigurării 
condiŃiilor minime de viaŃă persoanelor fără adăpost care trăiesc pe raza Municipiului Craiova. 
În prezent,  în centru  beneficiază de aceste condiŃii 26 de persoane fără adăpost de pe raza  
municipiului Craiova. 

Pentru anul 2010 autoritatea locală, urmare  ConvenŃiei de colaborare încheiată cu 
AsociaŃia NaŃională pentru Copiii şi AdulŃii cu Autism din România (ANCAAR) – Filiala 
Craiova,  a alocat în bugetul de venituri şi cheltuieli suma de 20,00 mii lei ce reprezintă plata 
parŃială a cheltuielilor de personal şi cheltuielilor materiale  destinate desfăşurării activităŃii 
Centrului de Zi pentru reabilitarea copiilor şi tinerilor cu autism „Dr.INNOCENZO FIORE”. 
Până în prezent s-a consumat suma de 5,00 mii lei. 
 Pe linia diversificării activităŃilor de asistenŃă socială şi a programelor oferite persoanelor 
cu handicap, se înscrie şi Parteneriatul cu AsociaŃia THE EUROPEAN HOUSE prin care se 
desfăşoară şi derulează activităŃi în beneficiul unui număr estimat de 43 tineri cu dizabilităŃi, 
asistaŃi şi rezidenŃi în unităŃile de asistenŃă socială ale asociaŃiei, proveniŃi din Căminele spital 
Poiana Mare şi Corlate, abandonaŃi de familii dezorganizate sau orfani, o mare parte dintre ei 
necunocându-şi niciodată părinŃii, suma prevăzută în acestă direcŃie pentru anul curent fiind de 
90,00 mii lei.  

 Pentru viitor ne propunem  încheierea de noi partenerate, convenŃii de colaborare pe 
anumite segmente cu ONG-uri, fundaŃii care desfăşoară activităŃi în domeniul asistenŃei sociale. 

   În concluzie, apreciem că serviciile sociale de care se bucurat persoanele îndreptăŃite din 
municipiul Craiova aflate în situaŃie de risc social, fie că s-au înscris în acordarea prestaŃiei 
financiare, fie că s-au concretizat în prestaŃii sociale, au avut atât susŃinerea materială a 
autorităŃii locale cât şi competenŃa şi profesionalismul celor care au avut  atribuŃii în domeniu. 
 
 

DIRECłIA RELAłII PUBLICE 
 

Personalul DirecŃiei RelaŃii Publice a dus la îndeplinire atribuŃiile ce îi revin în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcŃionare al instituŃiei, respectiv pe 
componentele relaŃii cu cetăŃenii, relaŃii interne, relaŃii cu alte instituŃii. 

Misiunea direcŃiei a fost structurată pe principalele domenii de activitate specifice. Astfel, 
asigurarea liberului acces la informaŃiiile publice, a transparenŃei decizionale, asigurarea 
mentenanŃei aplicaŃiei de management documente,  administrarea portalului primăriei, 
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desfăşurarea de audienŃe, consolidarea relaŃiei cu societatea civilă prin crearea de structuri 
participative, ş.a. au fost axele principale care au ghidat activitatea direcŃiei.  

Rezolvarea cerinŃelor, solicitărilor cetăŃenilor, informarea şi oferirea de asistenŃă 
cetăŃenilor pentru problemele aflate în aria de activitate a Primăriei şi Consiliului Local au fost 
atributul Centrului de InformaŃii Pentru CetăŃeni; 
 În cadrul programului de lucru aprobat conform H.G. 1723/2004 (Luni, MarŃi, Joi şi 
Vineri  - între orele 8.30-16.30 şi Miercuri – între orele 8.30-18.30), s-au oferit servicii privind: 
Informarea cetăŃenilor cu privire la serviciile oferite de primărie, asistenŃă oferită cetăŃenilor 
pentru rezolvarea problemelor aflate în atribuŃiile Primăriei şi Consiliului Local, registratură 
(înregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor), asigurarea accesului liber la informaŃia 
publică (include şi aplicarea Legii 544/2001), aplicarea legii privind petiŃiile (OG 27/2002). 
 Procedurile folosite pentru oferirea serviciilor cetăŃenilor  

- au fost oferiŃi fluturaşi informativi;  
- au fost informaŃi direct, verbal, cu privire la serviciile oferite de primărie, în  
- medie zilnic, un număr de 150 cetăŃeni; 
- au fost puse la dispoziŃia cetăŃenilor formulare tip pentru eliberarea actelor de 

autoritate 
- au fost realizate materiale informative pentru cetăŃeni şi anume: fluturaşi cu  
- actele necesare, alte materiale informative (broşuri, comunicate, etc.) 
- s-a acordat asistenŃă cetăŃenilor pentru rezolvarea problemelor de competenŃa 

Primăriei şi Consiliului Local, pentru completarea formularelor, explicarea paşilor necesari 
pentru rezolvarea problemei, îndrumarea cetăŃenilor pe tot parcursul etapelor. 
 SituaŃia statistică a solicitărilor de informaŃii de interes public în perioada 31.03 – 
31.05.2010 se prezintă astfel: 

• S-au înregistrat un număr de circa 50 solicitări zilnice verbale, de informaŃii care se 
comunică din oficiu, cele mai numeroase vizând: hotărâri cu caracter normativ ale 
Consiliului Local al municipiului Craiova; dispoziŃii cu caracter normativ emise de 
primar; structura organizatorică a primăriei, atribuŃii de serviciu, program de 
funcŃionare, audienŃe; acte normative care reglementează funcŃionarea primăriei; 
modalităŃi de obŃinere a diverselor categorii de informaŃii, informaŃii privind modul 
de aplicare a legilor nr.544/2001 si 52/2003, informaŃii privind utilizarea banilor 
publici, ş.a. 

• Alături de solicitările verbale s-au mai înregistrat 52 de cereri pe suport de hârtie căt 
şi electronic prin care au fost solicitate informaŃii publice privind utilizarea banilor 
publici (investiŃii, deplasări, contracte, ş.a.), acte normative, reglementări legale, 
modul de indeplinire a atribuŃiilor instituŃiei publice, ş.a. 

• În această perioada 31.03 – 31.05.2010 nu au fost înregistrate reclamaŃii dministrative 
privind încălcarea dreptului de acces la informaŃiile de interes public.  

• În perioada în care s-au aplicat prevederile Legii 544/2001, respectiv de la adoptare şi 
până la data de 31.05.2010 nu s-au înregistrat plângeri la instanŃă formulate în 
conformitate cu prevederile legii mai sus menŃionate. 

    
Componentele audienŃe, înregistrare corespondenŃă externă, eliberarea documentelor emise 

de primărie, transmitere corespondenŃă externă şi distribuire corespondenŃă, au fost asigurate de 
către Serviciul RelaŃii Publice şi AudienŃe. 
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Serviciul RelaŃii cu Publicul şi AudienŃe a desfăşurat activităŃi care răspund nevoilor 
cetăŃenilor: 

- organizarea programului de audienŃe a conducerii primăriei (Primar, Viceprimari, 
Secretar, Consilieri); 

- registratură (documente externe) şi eliberarea documentelor emise de personalul 
Primăriei; 

- aplicarea legislaŃiei privind soluŃionarea petiŃiilor (inclusiv O.G. 27/2002); 
- servicii de distribuŃie poştală a corespondenŃei; 
- aplicarea planurilor de măsuri pentru reducerea birocraŃiei în  activitatea de relaŃii cu 

publicul (H.G. 1723/2004). 
  
 Desfăşurare  audienŃe 
 În perioada 31.03.2010 – 31.05.2010, la audienŃele susŃinute în fiecare zi de miercuri s-au 
prezentat 99 craioveni pentru a obŃine rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi a formula 
propuneri şi recomandări.  

Principalele problemele semnalate în cadrul audienŃelor susŃinute se prezintă după cum 
urmează: 

1. urbanism, solicitări autorizaŃii de construire, elaborare PUZ, PUD    4% 
2. gospodărie comunală, extindere canalizare, iluminat public, extindere 

reŃea apă, reparare şi modernizare străzi 
   22% 

 
3. aplicarea legilor propietăŃii (restituire teren, acordare despăgubiri, 

litigii) 
    14% 

4. sesizări referitoare la funcŃionarea asociaŃiilor de propietari    4% 
5. problemele sociale (solicitări locuinŃe, ajutor social)  11% 
6. nerespectarea disciplinei în construcŃii    4% 
7. închirieri spaŃii comerciale/terenuri   2% 
8. sesizări de natură economică (impozite şi taxe, control comercial)    37%  
9. diverse     2% 

TOTAL 100% 
 

Modul de soluŃionare al audienŃelor şi respectarea termenului legal de comunicare a 
răspunsurilor (15 zile), de către compartimentele de specialitate, este în permanenŃă 
monitorizare. Pentru perioada de raportare, gradul de realizare a fost în proporŃie de de 82,5%. 

   
  Participare cetăŃenească 

 Alături de dezbaterile publice organizate, constituirea Consiliilor Consultative CetăŃeneşti 
pe zone ale Municipiului Craiova, demonstreză faptul că AdministraŃia Publică Locală din 
Craiova doreşte să implice cetăŃenii în luarea deciziilor importante pentru comunitate şi să aibă o 
relaŃie bidirecŃională cu societatea civilă, asigurând astfel o mai bună relaŃie între cetăŃeni şi 
autorităŃile publice locale. 
 Astfel, prin DispoziŃia Primarului Municipiului Craiova nr. 24755/21.09.2009  s-a dispus 
organizarea şedinŃelor de constituire a Consiliilor Consultative CetăŃeneşti pe zone ale 
Municipiului Craiova, prevederile acestei dispoziŃii fiind puse în aplicare de către DirecŃia 
RelaŃii Publice, care este responsabilă de aplicarea prevederilor Regulamentului privind 
organizarea şi funcŃionarea Consiliilor Consultative CetăŃeneşti aprobat prin Hotărârea 
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Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 359, din data de 30.07.2009. 
 Această Hotărâre a intrat în vigoare pe data de 10.09.2009, până în prezent  fiind 
constituite toate cele 9 Consiliile Consultative CetăŃeneşti pe zone ale Municipiului Craiova, 
fiind aleşi membrii şi birourile de conducere. 
 În vederea constituirii acestor Consilii, Municipiul Craiova a fost împărŃit în 9 zone, 
conform Regulamentului de organizare şi funcŃionare aprobat printr-o Hotărâre a Consiliului 
Local, după cum urmează : 
 
 
 

ZONA DELIMITAREA SECTOARELOR 
1. Calea Severinului – B-dul Dacia - str. Constantin Brâncoveanu - Calea Severinului 

2. 
B-dul Dacia – str. Bariera Vâlcii – str. Brazda lui Novac -  B-dul Nicolae Titulescu – 
str. Constantin Brâncoveanu - B-dul Dacia 

3. 

B-dul Calea Bucureşti - str. Amaradiei – str. Brazda lui Novac -   B-dul Dacia -  str. 
Bariera Vâlcii– str. Cantonului – B-dul Decebal – str. Bucovina – str. Buciumului - 
str. Horia  - B-dul Calea Bucureşti 
 

4. 
B-dul Calea Bucureşti - str. Horia – str. Buciumului – str. Bucovina -   B-dul 
Decebal – str. Cantonului – str. Merişorului – str. Caracal - B-dul Decebal - B-dul 
Calea Bucureşti 

5. 
B-dul Calea Bucureşti - B-dul Decebal –  str. Caracal – str. Anul 1848 – str. 
Împăratul Traian – str. Arieş -  B-dul Calea Bucureşti 

6. 
Str. Alexandru Macendonski –– str. Arieş - str. Împăratul Traian – str. Anul 1848 –  
str. Caracal – extremitatea sudică Parcul Romanescu -şoseaua Bechetului - B-dul. 
Nicolae Romanescu – Calea Unirii - str. Alexandru Macendonski 

7. 

B-dul Calea Bucureşti –– str. Arieş  - str. Alexandru Macendonski ––   Calea Unirii - 
str. Nicolae Romanescu - str. Popoveni - B-dul Râului – B-dul Ştirbei Vodă – str. 
Bibescu – str. Mihai Viteazu – str. LibertăŃii – str. Brestei - str. Iancu Jianu – B-dul 
Nicolae Titulescu - B-dul Calea Bucureşti 

8. 

B-dul Râului – limita de est a Lacului CraioviŃa Nouă – Calea Severinului - B-dul 
Nicolae Titulescu  - str. Iancu Jianu - str. Brestei - str. LibertăŃii – str. Mihai Viteazu 
– str. Bibescu -  B-dul Ştirbei Vodă – B-dul Râului  - str. Popoveni – B-dul. Nicolae 
Romanescu -  B-dul Ştirbei Vodă - B-dul Râului  

9. 
Calea Severinului - limita de est a Lacului CraioviŃa Nouă - B-dul Râului - B-dul 
Ştirbei Vodă – extremitatea de vest a Municipiului Craiova 

 
Proiecte în desfăşurare 

• Proiectul UN ORAŞ FĂRĂ CORUPłIE – UN ORAŞ CU VIITOR, având ca parteneri 
Primăria Municipiului Craiova şi FundaŃia Parteneri pentru Dezvoltare Locală Bucureşti a fost 
selectat pentru finaŃare în cadrul programului Facilitatea de TranziŃie 2007/19343.01.11 - 
Consolidarea sprijinului societăŃii civile în lupta împotriva corupŃiei finanŃat de Comunitatea 
Europeană 

Prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea şi implementarea unei abordari noi, practice în 
prevenirea şi tratarea corupŃiei în administraŃia publică locală, implicând actorii locali cheie în 
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implementarea şi dezvoltarea planului strategic elaborat în 2008 de către Primăria Craiova în 
parteneriat cu FPDL Bucureşti în cadrul proiectului “Oraşe fără corupŃie – oraşe cu viitor” cu 
sprijinul financiar al LGI - Local Government Initiative of the Open Society Institute, în perioada 
martie-decembrie 2008 şi aprobat prin HCL nr. 395/2009. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea unei 
metodologii practice de reducere, limitare, prevenire a faptelor de coruptie în administraŃia publică 
locală printr-o experienŃă pilot în municipiul Craiova, bazata pe o metoda de succes, care poate fi 
integrată ca exemplu de bună practică de colaborare cu societatea civilă şi implementare a 
Strategiei nationale anticorupŃie privind sectoarele vulnerabile şi administraŃia publică locală pe 
perioada 2008 –2010. 

• În luna octombrie 2009 Primăria Municipiului Craiova, prin DirecŃia RelaŃii Publice 
(Serviciul InformaŃii Publice, Dispecerat) a depus în cadrul Programului OperaŃional Sectorial 
„Creşterea CompetitivităŃii Economice” 2007-2013, axa prioritară 3 – Tehnologia InformaŃiei şi 
ComunicaŃiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de IntervenŃie 2 - 
„Dezvoltarea şi creşterea eficienŃei serviciilor publice electronice”, proiectul cu numele „Sistem 
Informatic de Relationare Comunitară (SIRC) la nivelul Primăriei Municipiului Craiova pentru 
eficientizarea managementului documentelor, a fluxurilor de lucru şi a comunicării cu cetăŃenii, 
instituŃiile şi mediul de afaceri” 

Accesarea acestor fonduri a fost tratată ca o oportunitate întrucât Primăria municipiului 
Craiova are nevoie de îmbunătăŃirea serviciilor electronice oferite cetăŃenilor şi ca formă de 
comunicare internă, prin acest proiect putându-se dezvolta soluŃii sofware alături de 
infrastructura hardware necesară (echipamente de reŃea, servere, staŃii desktop, echipamente de 
comunicaŃii, scanere, imprimante), iar valoarea cofinanŃării este de 2% din valoarea proiectului. 
 Servicii ce urmează a fi implementate:    

- Realizarea unui portal web şi interfaŃa pentru infochioşc-uri în vederea gestiunii unitare a 
informaŃiilor de interes public care să răspundă exigenŃelor impuse de legislaŃia în 
viguare; 

- Informatizarea proceselor şi fluxurilor de lucru clasice din cadrul instituŃiei (achiziŃii 
publice, asistenŃă socială, autorizări societăŃi comerciale, autorizare transport, juridic, 
registrul agricol, ş.a.); 

- Crearea unui sistem interactiv de informare a cetăŃenilor prin realizarea şi implementarea 
unei punŃi informatice virtuale între sistemul de document management, portal web, 
infochioşc-uri şi sitemul de back-end; 

- Crearea unui spaŃiu virtual de comunicare inter-instituŃională între Primăria Municipiului 
Craiova şi regiile/serviciilor publice subordonate Consiliului Local sau alte instituŃii din 
sfera de colaborare. 
În prezent proiectul se află în stadiul de evaluare tehnico-economic. 
 

• Primăria Municipiului Craiova prin DireŃia RelaŃii Publice în parteneriat cu AsociaŃia 
AsistenŃă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 şi alte instituŃii publice,  
implementează  proiectul ,,CorupŃia ne priveşte pe toŃi'', finanŃat de Uniunea Europeană, prin 
programul Facilitatea de TranziŃie 2007/19343.01.11/AC 16 – Consolidarea sprjinului societăŃii 
civile în lupta împotriva corupŃiei. 

Proiectul propune crearea unui model de parteneriat public- privat între 
instituŃii/autorităŃi publice locale şi societatea civilă în scopul prevenirii şi combaterii  corupŃiei, 
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prin instituirea unor mecanisme de monitorizare a modului în care se  aplică în practică, în 16 
instituŃii şi autorităŃi publice locale din judetele Cluj, Dolj, Ilfov, Harghita,NeamŃ şi din  
Municipiul Bucureşti, legislaŃia şi Strategia NaŃională AnticorupŃie. 
 ActivităŃile principale se referă la formarea a 320 de funcŃionari publici, atragerea a 30 
de voluntari în demersul propus prin proiect, elaborarea unui studiu de percepŃie a corupŃiei, prin 
chestionarea a 1200 de cetăŃeni, transferul de know –how şi bune practici din 2 Ńări europene: 
Finlanda şi Germania, constituirea a 6 grupuri de acŃiune locală pentru prevenirea şi combaterea 
corupŃiei. Partenerul principal pe proiect este AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici. 
Societatea Română de Radio şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj -Napoca sunt asociaŃi. 
  În perioada 19 – 21 mai a.c., 3 funcŃionari din cadrul primăriei au participat la cursul de 
formare organizat la Sinaia, la sfârşitul căruia s-au conturat activităŃile pentru etapele următoare 
ale proiectului: 
- definitivarea regulamentului grupurilor de acŃiune locală;  
- constituirea grupurilor de actiune locala pentru prevenirea coruptiei; 
- activitatile de training la nivel local;  
- identificarea si transmiterea exemplelor de buna practica; 
- stabilirea la nivel local intervalul in care se vor sustine dezbaterile publice si, mai ales, unde 

anume vor fi organizate; 
Proiectul se va finaliza în luna noiembrie 2010 prin realizarea unui Compendiu de bune 

practici în combaterea corupŃiei la nivel local şi organizarea unei conferinŃe naŃionale în vederea 
diseminării rezultatelor obŃinute. 
 

Desfăşurare  audienŃe 
 Programul de audienŃe al Primăriei Municipiului Craiova în anul 2010 este următorul : 
 LUNI   ORA 800      Primar 
    - probleme de interes general şi cele ce nu au putut fi 
      rezolvate la nivel de Şef Serviciu, Director, Viceprimar.  
 MARłI  ORA  800  Sas Teodor Nicuşor – Viceprimar 
    - proiecte şi programe de dezvoltare, cultură, sănătate, 
      sport.  
    ORA 1400 Diaconescu Mircea Iulian – Arhitect Şef 
 MIERCURI  ORA  800  Dincă Mărinică – Viceprimar 
    - impozite şi taxe, patrimoniu, locuinŃe, comerŃ, locuri şi 
      parcuri de distracŃie, învăŃământul preuniversitar.  
 JOI   ORA  800  Nicoleta Miulescu – Secretar 
    - probleme juridice, aplicarea legilor proprietăŃii, stare 
      civilă, autoritate tutelară, acces la informaŃii publice, 
      asistenŃă şi protecŃie socială.  
 VINERI  ORA 1000 Dumitru Nicolae – Expert pe problemele 
    romilor din Municipiul Craiova. 
    ORA 1630 Consilieri Locali 
 SÂMBĂTĂ  ORA 0900 Consilieri Locali 

 DUMINICĂ   ORA 0900 Consilieri Locali 
 În  perioada 01.01.2010 – 31.05.2010, la audienŃele susŃinute de conducerea Primăriei 
Municipiului Craiova s-au prezentat un număr de 266 persoane. 
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 AudienŃe Primar 
Din numărul total de cetăŃeni, 43 s-au adresat Primarului Municipiului Craiova pentru a 

obŃine rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi a formula propuneri şi recomandări. 
Persoanele în cauză s-au adresat direct Primarului Craiovei Antonie Solomon în audienŃele care 
s-au desfăşurat la Sala de audienŃe a Primăriei Craiova.  
 AudienŃe Dl. Viceprimar Teodor Sas  

În perioada 01.01.2010 – 31.05.2010 numărul persoanelor prezente în audienŃă la 
viceprimarul Sas Teodor Nicuşor a fost 83.  
 AudienŃe Dl. Viceprimar Mărinică Dincă 

În perioada 01.01.2010 – 31.05.2010, 123 de persoane au solicitat înscrierea în audienŃă 
la viceprimarul Dincă Marinică.  
 AudienŃe D-na Secretar Miulescu 

În perioada 01.01.2010 – 31.05.2010 numărul persoanelor prezente în audienŃă la 
Secretarul Municipiului Craiova Nicoleta Miulescu a fost 17. 

Problemele cu care se confruntă craiovenii şi care au fost prezentate în audienŃele 
susŃinute de conducerea Primăriei Municipiului Craiova în perioada 01.01.2010 – 31.05.2010  se 
prezintă după cum urmează: 

 
- urbanism, solicitări autorizaŃii de construire, elaborare PUZ, PUD 4% 
- gospodărie comunală, extindere canalizare, iluminat public, extindere 
reŃea apă, reparare şi modernizare străzi 

18% 
 

- aplicarea legilor propietăŃii (restituire teren, acordare despăgubiri, litigii) 12% 
- sesizări referitoare la funcŃionarea asociaŃiilor de propietari 6% 
- problemele sociale (solicitări locuinŃe, ajutor social) 30% 
- nerespectarea disciplinei în construcŃii 2% 
- închirieri spaŃii comerciale/terenuri 3% 
- sesizări de natură economică (impozite şi taxe, control comercial) 20% 
- diverse 5% 

TOTAL 100% 
 
AudienŃe Consilieri Locali 
În perioada 01.01.2010 – 31.05.2010, la  audienŃele  consilierilor locali, numărul 

cetăŃenilor participanŃi a fost de 130. Craiovenii au formulat propuneri şi recomandări asupra 
proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii publice (ex. - Regulamentul de funcŃionare a cimitirelor 
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova), modernizarea pieŃelor, 
asfaltarea străzilor, extindere reŃea canalizare, curăŃenia oraşului, locuinŃe ş.a. 

130 de cetăŃenii de etnie romă au solicitat audienŃă consilierului  Primarului Municipiului 
Craiova pe problemele romilor. Aceştia au solicitat, în general, sprijin material, ajutor social, 
acordarea de terenuri sau locuinŃe, sprijin pentru obŃinerea actelor de stare civilă ş.a. 

Respectarea termenului de soluŃionare a audienŃelor 
S-a urmărit modul de soluŃionare a audienŃelor şi respectarea termenului legal de 

comunicare a răspunsurilor (15 zile), de către compartimentele de specialitate. În urma acestei 
verificări din numărul total de audienŃe efectuate, 226 au fost rezolvate în termen (< 15 zile), iar 
restul de 40 au fost rezolvate în cel mult 30 zile, astfel că indicatorul de performanŃă s-a realizat 
în proporŃie de 84,96%. 
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Compartimentul Managementul CalităŃii 
 

 Beneficiile implementării şi menŃinerii sistemului de management al calităŃii la nivelul 
Primăriei Municipiului Craiova în anul 2006 au fost : 

-organizarea şi desfăşurarea activităŃii prin respectarea ciclului PDCA(Planifică-Operează-
Monitorizează-ÎmbunătăŃeşte);  

-monitorizarea mai bună a activităŃii serviciilor externalizate cât şi a propriei activităŃi prin 
stabilirea obiectivelor specifice şi a indicatorilor de performanŃă. 

Implementarea Sistemului a presupus elaborarea unor documente SMC: manualul 
calităŃii(1), proceduri de sistem (6), de proces (60) şi operaŃionale (3) care  descriu activităŃile 
desfăşurate în cadrul instituŃiei. 

În decembrie 2009 sistemul de management al calităŃii implementat în cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova a fost recertificat, obŃinându-se certificatul cu numărul 2919C. Prin 
DeclaraŃia de Angajament a Primarului privind obiectivele calităŃii pe anul 2010, s-au stabilit 
următoarele:  

Obiectivele generale ale Primarului Municipiului Craiova urmărite în mod continuu 
sunt: 

- MenŃinerea certificării Sistemului de Management al CalităŃii şi continua îmbunătăŃire a 
acestuia; 

- Asigurarea satisfacerii cerinŃelor şi aşteptărilor cetăŃenilor prin furnizarea de servicii 
conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor  si reglementărilor în vigoare; 

- Asigurarea unei legături active privind problemele calităŃii cu toate părŃile interesate: 
cetăŃeni, furnizori, angajaŃi, organisme de certificare şi standardizare etc. 

- ÎmbunătăŃirea performanŃei în furnizarea serviciilor prin introducerea unor noi metode şi 
prin instruirea si perfecŃionarea personalului. 

- Asigurarea motivării angajaŃilor prin înŃelegerea şi satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor 
acestora;  
Obiective Specifice pentru anul 2010: 
- ÎmbunătăŃirea eficacităŃii Sistemului de Management al CalităŃii şi a proceselor sale, 

adaptarea acestuia la modificările determinate de schimbări legislative, modificări organizatorice 
şi în situaŃia în care auditurile interne pun în evidenŃă neconformităŃi minore repetate sau 
tendinŃe de neconformităŃi majore, faŃă de cerinŃele SMC. În acest scop se vor efectua 2 audituri 
interne . 

- Instruirea proprietarilor de proces cu prevederile SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de 
management al calităŃii. Linii directoare pentru îmbunătăŃirea performanŃelor ; 
  - Realizarea indicatorilor de performanŃă în procent de cel puŃin 90% ; 

- Numărul total de neconformităŃi apărute în activitatea desfăşurată la nivelul 
serviciilor/birourilor să fie <4; 
  Întregul personal al instituŃiei are obligaŃia de a lua toate măsurile ce se impun pentru 
îndeplinirea obiectivelor calităŃii, respectarea cerinŃelor documentaŃiei SMC în propria activitate, 
respectiv implementarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea SMC în propria activitate. 
  Pentru a se asigura că Sistemul de Management al CalităŃii din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova este în continuare corespunzător, adecvat şi eficace, Primarul Municipiului 
Craiova va efectua analiza Sistemului de Management al CalităŃii semestrial. 

În intervalul mai sus menŃionat Compartimentul Managementul calităŃii a desfăşurat 
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următoarele activităŃii în vederea atingerii obiectivelor stabilite: 
- verificarea activităŃii de monitorizare cuprinsă în fiecare procedură de proces a fiecărui 
Serviciu/birou/compartiment prin prezentarea rapoartelor de activitate specifice; 
- centralizarea obiectivelor specifice de la nivelul întregii instituŃii cât şi a indicatorilor de 
performanŃă. Au fost stabilite un număr de 153 obiective şi 87 indicatori performanŃă.  
- pentru determinarea gradului de conformitate a Sistemului de Management al CalităŃii cu 
standardul SR EN ISO 9001:2008, cât şi pentru identificarea oportunităŃilor şi modalităŃilor de 
îmbunătăŃire continuă, la nivelul Primăriei Municipiului Craiova s-a desfăşurat primul audit 
intern, conform Programului de audit cod FS-03-01 şi a Planului de audit FS-03-02 de către 
personalul competent să efectueze audituri din cadrul instituŃiei, în  locaŃiile fizice ale Primăriei 
Municipiului Craiova şi toate compartimentele funcŃionale, timpul alocat fiind de 120 ore. 
 Activitatea de audit a fost desfăşurată prin utilizarea metodelor specifice de audit: 
interviuri, observarea activităŃilor, analiza documentelor şi a înregistrărilor. 

În urma auditului intern au fost constatate 11observaŃiile. Acestea  au fost aduse la 
cunoştiinŃă reprezentanŃilor calitate din cadrul respectivelor Servicii şi Compartimente funcŃional 
din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin intermediul chestionarului de audit. S-a convenit 
ca observaŃiile constatate să fie eliminate iar implementarea acŃiunilor corective să fie evaluată la 
datele înscrise în chestionare de audit întocmite 
 Constatările auditului intern au fost acelea că Sistemul de Management al CalităŃii aplicat 
în Primăria Municipiului Craiova este conform cu cerinŃele standardului de referinŃă şi cu 
criteriile de audit, este capabil să asigure îndeplinirea cerinŃelor de reglementare şi contractuale, 
este eficace în atingerea obiectivelor specificate. 
 Obiectivele şi indicatorii de performanŃă stabiliŃi la nivelul DirecŃiei RelaŃii Publice pentru 
anul 2010 sunt: 
Obiective: 

-scăderea termenului de comunicare a răspunsului la audienŃe; 
-îmbunătăŃirea eficacităŃii sistemului de mangement al documentelor, prin modificare de 

structură şi design pentru adaptarea acestuia la schimbările determinate de modificări legislative 
sau urnare solicitării beneficiarilor; 

-implementarea Planului Strategic de creştere a integrităŃii, eficienŃei şi transparenŃei 
Primăriei Municipiului Craiova prin tratarea şi prevenirea corupŃiei; 

-creşterea satisfacŃiei cetăŃenilor prin reducerea termenului de eliberare a actelor de 
autoritate; 

-creşterea satisfacŃiei cetăŃenilor prin reducerea termenelor de comunicare a răspunsurilor 
la petiŃii; 
 
Indicatori de performanŃă: 
Nr. răspunsuri comunicate în termen ≤ 15 zile /  nr. total răspunsuri X 100>80% 
Solicitări rezolvate / solicitări primite X 100>90% 
Nr reclamaŃii administrative întemeiate ≤ 5 
Nr.răspunsuri comunicate la petiŃii în termen <20 zile / nr total răspunsuri comunicate X 100 
>7% 
Nr acte autoritate emise în termen < 20 zile / nr total acte emise X 100>20% 
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Serviciul Resurse Umane 
 
             Pentru anul 2010 Organigrama  şi Statul de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 
primarului  au fost aprobate prin H.C.L. nr. 114 din 05.03.2010, pentru un număr de 574 posturi, 
din care ocupate în prezent  495  posturi.                                                                                                                                           
                Aparatul de specialitate al primarului  este organizat pe un număr de 8 direcŃii, 34 
servicii, 10 birouri şi compartimente de lucru, care-şi desfăşoară  activitatea în şapte locaŃii. 
              Obiectivele Serviciului Resurse Umane pentru semestrul I 2010 au fost realizate 
conform programului stabilit, şi anume: 
- aplicarea prevederilor legale cu privire la statutul functionarilor publici si gestionarea 
eficienta a resurselor umane si a functiilor publice. 
- cresterea exigentei la desfasurarea concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor 
publice si contractuale ce s-au  derulat pe anul in curs; 
- s-a avut în vedere îmbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii Serviciul 
Resurse Umane realizând revizuirea continua a procedurilor pe care le detine precum si 
revizuirea actiunilor corective stabilite în urma auditului realizat de personalul în masura sa 
realizeze acest lucru; 
- prin aplicarea modificarilor legislative aparute în cursul anului 2010  s-au realizat si obiective 
care nu depindeau numai de eficienta si eficacitatea salariatilor din cadrul Serviciului Resurse 
Umane, ci în mare parte de legislatia în vigoare; 
     Indicatori de performanŃă pentru anul 2010 care vizează activitatea Serviciului Resurse 
Umane: 
- realizarea obiectivelor prevazute in fisa postului, precum si analiza obiectivelor din fisa in 
scopul clasificarii posturilor si pentru asigurarea transparentei in recrutare. 

- încadrarea in sursele financiare aprobate de ordonatorul de credite 

- recrutarea personalului sa tina cont, intr-o masura mai mare, de profilul  

- educational (specialitate) si competenta functionarului public 

- evaluare prin rapoarte de evaluare 

- timp de lucru/problema de rezolvat 

        La capitolul cheltuieli de personal pentru semestrul I al anului curent au fost prevăzuŃi 
12800 mii lei, iar pe primele cinci  luni, respectiv la 31.05.2010 s-a cheltuit suma de 9405 lei.  
Apreciem că la finele semestrului se vor înregistra economii însemnate. 

          În semestrul I al anului 2010  la nivelul Serviciului Resurse Umane au fost desfasurate 
urmatoarele activitati: 

- s-a realizat actualizarea si calcularea sporurilor de vechime, s-au primit spre evidenta 
fisele de post, dar si rapoartele de evaluare pentru fiecare functionar public, s-au întocmit 
planificarile pentru realizarea concediului de odihna, lunar s-a realizat întocmirea si 
verificarea fiselor de pontaj; 
- în vederea desfasurarii în mod eficient a activitatii la nivelul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova si al unitatilor subordonate, în cursul lunii aprilie 2009 au fost 
operate modificari în structura organizatorica si în statul de functii al aparatului de 
specialitate al primarului si al regiilor subordonate; 
- pentru desfăşurarea în bune condiŃii  a activitati la nivelul unitatilor subordonate 
Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost întocmite rapoarte  de specialitate în 
vederea aprobarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru 
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regiile autonome, servicii publice şi unităŃi de cultură; 
 Au fost organizate concursuricu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008 – privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 
1173/2008, Ordinul 7100/2006, având avizele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, în 
condiŃiile  respectării  prevederilor O.U.G. nr. 34/2009. 
 La toate aceste concursuri Serviciul Resurse Umane a asigurat: 

− informarea privind conditiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de 
înscriere, obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor necesare desfasurarii concursurilor, 
supravegherea candidatilor în timpul probelor scrise si a probelor de interviu; 

− întocmirea proceselor – verbale de concurs si întreaga documentatie de desfasurare a 
concursului; 

− demersurile de încadrare în munca pentru noii angajati; 
− demersurile necesare pentru functionarii publici si personalul contractual care si-au 

încheiat raporturile de munca cu institutia noastra. 
 În semestrul I al anului 2010 au fost initiate de catre serviciul nostru referatele si 
dispozitiile având ca obiect: 

- numirea în functii publice; 
- încadrarea cu contract individual de munca; 
- încetarea raporturilor de serviciu;  
- încetarea raporturilor de munca; 
- schimbarea functiei publice; 
- exercitarea cu caracter temporar a functiilor publice de conducere vacante; 
- acordarea concediului platit pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la doi ani, 

precum si prelungirea acestuia; 
- constituirea comisiilor de concurs si a comisiilor de solutionare a contestatiilor; 
- constituirea comisiei de testare a cunostintelor profesionale la expirarea perioadei de 

proba; 
- numirea în functiile publice definitive la terminarea perioadei de stagiu. 

 
 În cursul lunii mai 2010 s-a procedat la actualizarea declaratiilor de avere ale 
functionarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1996 – pentru declararea si 
controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control 
si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 În semestrul I al anului 2010 s-a procedat la definitivarea în functia publica a 
functionarilor publici debutanti, angajati în urma promovarii concursurilor pentru ocuparea 
functiilor publice vacante din cursul anului 2009 şi  reîncadrarea personalului conform Legii 
330/2009. 
 In primul sementru al anului 2010 s-au realizat materialele privind perfectionarea 
profesionala a functionarilor publici din cadrul Primariei Municipiului Craiova care s-au 
transmis spre avizare comisiei paritare care a acordat aviz partial favorabil cu unele modificari; 
astfel functionarii publici nu au participat inca la programe de perfectionare platite din fondurile 
institutiei. 

 S-a participat, ca reprezentanti ai Primariei, la concursuri organizate de institutiile publice 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova, respectiv serviciile  publice sau unităŃile 
de cultură. 
 Un functionar din cadrul Serviciului Resurse Umane a îndeplinit si functia de inspector 
cu probleme de protectia muncii, fundamentare servicii medicale si responsabil cu evidenta 
militara realizând în acest sens toata documentatia necesara în conformitate cu legislatia în 
vigoare. 

De asemenea, s-a realizat programul de aprovizionare raŃionalizată cu produse de strictă 
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necesitate  a populaŃiei,   în caz de război sau situaŃii de dezastre naturale. 
S-au introdus in programul Sico pontajele întregului personal pentru calcularea 

drepturilor salariale lunare ale salariatilor institutiei, dar si consilierilor locali si membrilor 
comisiei de acord unic. 

S-au introdus date cu privire la dosarul profesional al funcŃionarilor publici de conducere 
şi  execuŃiei  din instituŃie în cadrul programului SICO. 

S-a realizat gestionarea, completarea, închiderea carnetelor de muncă şi s-au întocmit 
dosare de pensionare anticipată şi pentru limită de vârstă, pentru salariaŃii instituŃiei, care au 
îndeplinit condiŃiile legale. 
 Monitorizarea lunara, trimestriala si anuala a numarului de posturi si a cheltuielilor de 
personal în sectorul bugetar aferente aparatului propriu, institutiilor si serviciilor publice 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe surse de finantare – bugetul local, 
venituri proprii si subventii acordate de la bugetul local si integral din venituri proprii a fost 
predata lunar Directiei Generala a Finantelor Publice Dolj, fiind centralizate peste 120 de 
formulare. 

 
Serviciul AchiziŃii pentru Obiective de Interes Public 

 

In anul 2010, Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public si Biroul Achizitii 
Proiecte si Programe de Dezvoltare, in Invatamant, Cultura, Sanatate si Sport au aprobat ca 
obiectiv: 

“Atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii prin organizarea si finalizarea de proceduri de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contactelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii cu respectarea prevederilor legale”. 

Sumele alocate 

- multiplicarea documentatiilor de atribuire pentru care institutia nu dispune de 
logistica necesara: 40.000 lei 

- taxa acces Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice: 3.000 lei 
- servicii de informare electronica privind accesul la fisierele pdf. concomitent cu 

aparitia publicatiei Monitorul Oficial al Romaniei: 400 lei 
 
Indicatori de performanta pentru anul 2010 

In anul 2010, pentru Serviciul Achizitii pentru Obiective de Interes Public si Biroul 
Achizitii Proiecte si Programe de Dezvoltare, in Invatamant, Cultura, Sanatate si Sport s-a 
aprobat urmatorul indicator de performanta:  

“Numar total contracte de achizitie publica, contracte de concesiune de lucrari publice si 
contracte de concesiune de servicii atribuite din total proceduri organizate si finalizate pentru 
atribuirea contractelor  de achizitie publica,  a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii sa fie egal sau mai mare decat 65%”. 

Principalele activitati si obiective derulate in anul 2010 si stadiul la data de 30 mai 2010: 

  - numar proceduri organizate si finalizate pana la 30.05.2010:  21 
  - numar contracte de achizitii publice incheiate pana la 30.05.2010: 17 
-   - numar proceduri anulate: 4 

Pana la data de 30.05.2010 valoarea indicatorului de performanta aprobat a fost depasita, 
realizandu-se un nivel al indicatorului de performanta de 81% fata de 65% aprobat. 
 Mentionam ca la data de 30.05.2010 mai sunt in derulare (organizate si nefinalizate) un 
numar de 19 proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice, pentru care s-a publicat 
anunt/invitatie de participare in SEAP. 
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SITUATIE
Privind stadiul indeplinirii indicatorilor de performanta

31.05.2010

Denumire contract Cod CPV Pozitie PAP        Oferta castigatoare

Proceduri atribuite – contracte incheiate
1 22110000-4 I.2.1 4 587,00 4 500,00 1 zi

2 22110000-4 I.2.3 5 000,00 4 800,00 1 zi

3 22110000-4 I.2.2 7 600,00 7 497,00 1 zi

4  II.5.2 11 588,00 SC SOBIS SOLUTIONS SRL 11 580,00

5 II.4 226.025,21 190.000,00

6 Contract de prestări servicii  medicale Anexa II.25 SC MEDSAN SRL 7.641,00 -

7 Distribuirea postala a corespondentei 64112000-4 II.11 289.915,97 345 000,00 -

8 22110000-4 I.2.4 4.477,06 SC SITECH SRL 4.350,00 - 01.06.2010

9 79952000-2 II.14 50.000,00 ASOCIATIA DIMANCHE 49.500,00 -

10 30125100-4 I.1.2 15 050,00 11 000,00 31.12.2010

11 II. 2 71 428,00 69 580,00 60 zile

12 72267000-4 II. 5.1 36 000,00 34 400,00

13 III.022 1 869 000,00 1 868 910,00 90 zile

Nr. 
crt.

Procedura 
de atribuire

Val.estim.
(excl. TVA)

   -lei-

Val. Contract
(excl. TVA)
    -lei-

Nr. /data  
contract/ nota 
justificativa

Nr./data Anunt 
atribuire
/anulare

Durata 
contr.

Achizitia cartii „La Lilieci – 6 carti in 
cautarea lui M. Sorescu” de Marian 
Barbu

negociere fără 
publicarea 

prealabilă a 
unui anunt de 

part icipare

SC SITECH SRL 
Craiova/RO3088903

28306/ 
22.02.2010

83814/ 
04.08.2009

Achizitia cartii „Marin Sorescu in 
Documente si Scrisori indeite” de 
George Sorescu

negociere fără 
publicarea 

prealabilă a 
unui anunt de 

part icipare

Fundatia – Revista Scrisul 
Romanesc/CIF 18628181

29848/ 
24.02.2010

83814/ 
04.08.2009

Achizitia cartii „Sorescu” editata de 
Organizatia Ziaristilor Independenti

negociere fără 
publicarea 

prealabilă a 
unui anunt de 

part icipare

Organizatia Ziaristilor 
Independenti

29918/ 
25.02.2010

83814/ 
04.08.2009

 Asistentă tehnică, suport şi extindere 
prin implementarea şi customizarea 
modulului Registrul Agricol în cadrul 
aplicaŃiei de management documente 
PIRS-ePRIM

72261000-2 
72263000-6 
48611000-4

negociere fără 
publicarea 

prealabilă a 
unui anunt de 

part icipare

75796/ 
25.05.2010

84890/ 
03.06.2010

31.12.2010 
cu posibil. 
prel. 4 luni

„Inlocuire sistem clasic de incalzire cu 
sistem care utilizeaza energia solara, 
geotermala si eoliana in 22 de unitati 
de invatamant din mun. Craiova”- 
elaborare Expertiza tehnica + P.T. 
(inclusiv PAC)+detalii de executie si 
consultanta pe parcursul executiei 
lucrarilor

71319000-7
71322000-1
71311000-1

Cerere de 
oferte

SC POLYSTART CLIMA 
SISTEMS SRL

 62387/
28.04.10

107011/ 
10.05.10

Exp. 
tehnica, PT 
(incl PAC), 

DE =10 
zile ,

Consultant
a pe 

parcursul 
executiei 
lucrarilor

85148000-8
85147000-1 

         

Achizit ie 
directa

7.821,00 74801 /
20.05.10

31.12.2010 
cu posibil. 
prel. 4 luni

Procedura 
proprie – 
selectie de 

oferte

COMPANIA NAłIONALĂ 
POŞTA ROMÂNĂ – 

DIRECłIA REGIONALĂ DE 
POŞTĂ CRAIOVA

65075/
03.05.10

31.12.2010 
cu posibil. 
prel. 4 luni

Achizitie carte „Alfabetul hazliu” de 
Gheorghe Danieliuc

Negociere fara 
public. Anunt 
de participare

78784/
31.05.10

Organizarea Festivalului in aer liber 
pentru copii, editia a-v-a, 29 mai-1 
iunie 2010

Procedura 
proprie

78627/
28.05.10

29.05-
01.06.2010

Achizitia cartuse laser - prin mijloace 
electronice

Cerere de 
oferte

M&M MEDIANET COM 
SRL Timisoara/ RO10442840

68698/ 
10.05.2010 

107714/ 
19.05.2010

Reactualizare SF – Elaborare 
Documentatie de avizare a lucrarilor 
de interventii  + Reactualizare PT + 
DDE - ”Reabilitare linii de tranvai in 
municipiul Craiova – 11 km.”

79314000-8   
71322000-1   
                      

   

Negociere fara 
public. Anunt 
de participare

S.C. ELTRANS PROIECT 
SRL

52513/ 
12.04.2010

82945/ 
04.05.2010

„Servicii de management si 
mentenanta sistem informatic integrat 
de executie bugetara”.

Negociere fara 
public. Anunt 
de participare

S.C. INDUSTRIAL 
SOFTWARE  SRL

52514/ 
12.04.2010

84790/ 
02.06.2010

31.12.2010 
cu posibil. 
prel. 4 luni

„Instalatii de irigare automatizata – 
Parc Lunca Jiului (P.T. + executie) ”

45232120-9 
71322000-1

Cerere de 
oferte

Asocierea SC HIWATERS 
SRL – SC GARDEN CENTER 

GRUP SRL

52514/ 
12.04.2010

108232/ 
26.05.2010
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14 1314310 – 8 II.91 6 715 830,00 3 123 642,52 48 luni

15 45231300-8 III.5 672,.218.71 666 ,773.39 - 6 luni

16 Ach. Servicii de interventii la inundatii 90410000-4 II.6 136 134,45 Compania de Apa Craiova

17 71322000-1 II.3 230 500,00 SC PROIECT CRAIOVA SA 81 800,00 - 49 zile

Proceduri anulate
1 71322000-1 II.3 230 500,00 - - -

2  II.83 601 000,00 - - -

3  III.28 501 070 715,00   -

4 I.9 86 141,00 - - -

17

21

Indicator de performanta = (17/21)x100 = 81%

Acord-cadru „Servicii de expertiza 
tehnica, Audit energetic, Doc. de 
avizare si Proiect tehnic pentru 
reabilitarea termica a blocurilor de 
locuinte din Municipiul Craiova ”

Licitatie 
deschisa

Asocierea  
Drum Concept SRL
 - Proiect Bucuresti,

52519/
12.04.10

84114/26.05.201
0

Alimentare cu apa si canalizare 
menajera a localitatii componente 
municipiului Craiova- Popoveni- 
Canalizare menajera (executie)- lucrari 
suplimentare 

Negociere fara 
public. Anunt 
de participare

Asocierea SC Polystart Impex 
SRL – SC Confort SA 

Act aditional 
nr.1/2010/
18.05.2010

Cerere de 
oferte

78661/ 
31.05.2010

108774/ 
01.06.2010

31.12.2010 
cu posibil. 
Prel. 3 luni

Elaborare PT+PAC+DDE pentru 
obiectivul de investitii ,, Reabilitare si 
modernizare Serviciul Public de 
Asistenta Medico-Sociala in 
municipiul Craiova"

Cerere de 
oferte

72910/ 
18.05.2010

Elaborare PT+PAC+DDE pentru 
obiectivul de investitii ,, Reabilitare si 
modernizare Serviciul Public de 
Asistenta Medico-Sociala in 
municipiul Craiova"

Cerere de 
oferte

Procedura anulata
 art. 209, alin.1, lit.d) si alin (2) 
lit. a) si b) OUG nr. 34/2006, 

38327/11.03.2010

206974/ 
18.05.2009

Amenajarea de parcuri şi gradini 
publice din municipiul Craiova”: LOT 
I, LOT II  

71319000-7 
79314000-8 

71322000-1   

Licitatie 
deschisă

Procedura anulata art. 209 
alin (1) lit. b din OUG 34/2006 
- Raport nr. 49975/06.04.2010

19083/ 
28.05.2010

 Acord-cadru “Servicii de proiectare 
faza PT+DE şi execuŃie, documentaŃie 
pentru obŃinerea avizelor, acordurilor 
şi autorizaŃiilor, asistenŃă tehnică din 
partea proiectantului privind ReparaŃii 
şi reabilitare stradală, decolmatări şi 
reŃea de drenuri , instalaŃii de pompare 
a apei în Municipiul Craiova”

71322000-1
45233140-2 
45240000-1 
45232410-9 
45232452-5 
45232150-8 
45232400-6
45232424-0
45310000-3
45317100-3
45231112-3 

Licitatie 
deschisă

Procedura anulata art. 209 
alin (2) din OUG 34/2006 - 

Raport nr. 64252/30.04.2010

18763/ 
30.04.2010

„Achizitie bonuri valorice carburanti 
auto (benzina fara plumb si motorina)” 
 - online

09132100-4  
09134200-9

Cerere de 
oferte

Procedura anulata art. 209 
alin (1) lit. c din OUG 34/2006

250406/ 
18.05.2010

Numar contracte de achizitie publica, 
de concesiune de lucrari publice si 
servicii atribuite trim I 2009

Numar total proceduri organizate si 
finalizate trim I 2009 (nr. contracte 
incheiate + nr. proceduri anulate)
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Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale,  
Purtător de Cuvânt, RedacŃie Ziar 

 
Misiunea şi obiectivele pe anul 2010 
Pentru anul 2010, Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale, Purtător de Cuvânt, 

 RedacŃie Ziar şi-a propus ca obiective organizarea evenimentelor socio-culturale; menŃinerea 
legăturii cu oraşele înfrăŃite sau partenere; asigurarea serviciilor de protocol; realizarea de 
materiale de prezentare şi promovare a imaginii Municipiului Craiova în Ńară şi în străinătate; 
întocmirea articolelor de ziar al caror specific este legat de cultură, sport şi aspecte sociale care 
vizează imaginea primarului sau a instituŃiei; gestionarea relaŃiilor cu mass-media; monitorizarea 
modului de prezentare a activităŃii Primariei, regiilor subordonate şi a Consiliului Local de către 
presa scrisă şi audio-vizuală, întocmirea şi difuzarea, periodic sau de fiecare dată când activitatea 
autorităŃii publice prezintă un interes public imediat a  comunicatelor şi informărilor de presă; 
organizarea de Summit-uri, întâlniri şi congrese internaŃionale la nivelul municipiului.Totodată, 
serviciul nostru şi-a propus ca în anul 2010 să-şi îmbunătăŃească calitatea serviciilor în ceea ce 
priveşte organizarea manifestărilor socio-culturale, a manifestărilor publice, etc. 
 

- Sumele alocate pentru Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale, Purtător de Cuvânt,  
RedacŃie Ziar, pentru anul 2010, au fost aprobate conform Notei de Fundamentare 
8910/18.01.2010, astfel: 
1. Manifestări dedicate  

Zilei de 24 Ianuarie 2010 
30.000 lei  

2. Manifestări dedicate  
Festivalului ÎndrăgostiŃilor, EdiŃia a IV-a  
 14 februarie,  1 Martie, 8 Martie, Dragobete 

110.000 lei 

3. Zilele Marin Sorescu, EdiŃia a X-a   
23-24 februarie –  2010 

270.000 lei 

4. Zilele Francofoniei – Martie 2010 
şi Sărbătoarea Muzicii 21 iunie 2010 

10.000 lei 

5. Ziua Basarabiei,  
EdiŃia a VI-a,  martie 2010 

160.000 lei  

6.  Sărbătorile Pascale  200.000 lei 
7. Manifestări dedicate 

Zilei Europei – 9 Mai 2010 
5.000 lei 

8. Nunta de aur 2010 35.000 lei 
9. Manifestări dedicate  

Zilei InternaŃionale a Copilului  
100.000 lei 

10. Manifestări publice dedicate Zilei Imnului, Zilei Drapelului 
NaŃional 

5.000 lei  

11. Zilele Municipiului Craiova,  
EdiŃia a XIV-a 

1.350.000 lei 

12. Manifestări dedicate Zilei NaŃionale a României – 1 
decembrie şi Zilei de 22 Decembrie  

180.000 lei  

13. Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă (Crăciun, 900.000 lei  
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Revelion, Orăşelul Copiilor, Patinoar) 
14.  Program muzică de promenadă în chioşcul din Parcul Nicolae 

Romanescu, oferit de Muzica Militară a Garnizoanei Craiova 
35.000 lei 

15. Carnavlul Oscar, Saloanele de desene pentru copii  21.000 lei 

16. 
 

Inaugurare Sala Polivalentă 
 

200.000 lei 

   17. 
 

Servicii de recreere culturale şi sportive prin asigurarea de 
terenuri de sport 
 

70.000 lei 
 

18. 
 

Manifestări cultural-artistice în perioada   estivală 51.000 lei 

19. 
 

Proiect arte vizuale- video proiecŃie, concert   9.000 lei 

                                      
                               Total I. =  3.741.000 lei                                                                                                                                   
  
Capitolul II. Cheltuieli pentru acŃiunile de protocol  

  
1. Cheltuieli ocazionate de vizita în Municipiul 

Craiova a unor delegaŃii oficiale din Ńară şi din 
străinătate la invitaŃia Primarului Municipiului 
Craiova 

150.000 lei 

2. Cheltuieli ocazionate de vizita în străinătate a 
unor delegaŃii oficiale ale Primăriei şi Consiliului 
Local Municipal Craiova  

150.000 lei 

                             
                                 Total II. = 300.000  lei 
 
 
Capitolul III. Realizarea de materiale de prezentare şi promovare a imaginii Municipiului 
Craiova: 

 
1.  a. Servicii de filmarea a celor mai importante 

evenimente organizate de instituŃia noastră 
b. Servicii de filmare a principalelor obiective din 
municipiul Craiova 

230.000 lei 
 
80.000 lei 

2. Editarea şi tipărirea publicaŃiei lunare Curierul 
Primăriei Municipiului Craiova  

� aprox. 2,6 lei/buc. X 1.000 exemplare  
                     x 12 luni 

35.000 lei  

3. Editarea şi tipărirea de pliante şi alte materiale 
promoŃionale pentru a fi puse la dispoziŃia 
cetăŃenilor şi delegaŃiilor 

90.000 lei 
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4. 
 
 
 
 

Editare şi tipărire Monitorul Oficial 
pe anul 2010 

− aprox. 200 pag. X 60 buc. x 27 
lei/buc.  

X18 luni  

30.000 lei 

   5. 
 

Editarea şi tipărirea albumului de prezentare a 
Craiovei, ed.2010 

75.000 lei 

   6. 
 

Realizarea unui album de Ştefan Popa Popa 'S 71.000 lei  

   7.  
 

Promovare evenimente culturale prin revista 
Scrisul Romanesc 

50.000 lei 

        
                      Total III. =  661.000 lei 
 

Capitolul IV. Publicitate publica în mass-media locală = 265.000 lei  

 
TOTAL GENERAL (I-IV) =  4.967.000 lei  
 

 
-  Indicatori de performanŃă, cu prezentarea gradului de îndeplinire 

Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale, Purtător de Cuvânt, RedacŃie Ziar şi-a propus 
pentru anul 2010 să realizeze un număr cât mai mic de neconformităŃi în activitatea desfăşurată, 
conform FP-11-01, valoarea propusă este mai mică de 5 neconformităŃi în activitatea desfăşurată. 

 
- Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010  
     În condițiile unui an marcat de criză financiară, Primăria Municipiului Craiova ți  

Consiliul Local au decis în conformitate cu prevederile în materie ale Guvernului şi politica 
bugetară manifestată la nivel naŃional, restrângerea calendarului de manifestări, precum şi 
reducerea cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării evenimentelor. 
          Cu ocazia zilei de 14 februarie- Valentine’s Day, la Craiova s-a desfaşurat cea de-a IV-a 
ediŃie a Festivalului Indragostitilor, prilej cu care au fost căsătorite 100 de cupluri de tineri 
îndrăgostiŃi ai Craiovei cărora le-au fost oferite Certificate de îndrăgostiŃi, precum şi o cină 
romantică. În ziua de Dragobete, 24 februarie, a fost organizat un spectacol folcloric în 
interpretarea Ansamblului Maria Tănase şi dedicat sărbătorii româneşti a iubirii. Totodată, 
începutul calendaristic al primăverii are pentru români o conotaŃie aparte prin prisma zilei de 1 
Martie, prilej cu care au fost oferite doamnelor şi domnişoarelor simboluri specifice: flori şi 
marŃişoare. 
  Urmând tradiŃia începută în anul 2005, şi în anul 2010 în zilele de 23- 24 februarie, 
Primăria Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal au organizat cea de-a X-a ediŃie a 
Festivalului Cultural Marin Sorescu. Lansări de carte, colocviul ştiinŃific intitulat Sub aripa 
geniului sorescian, decernări de diplome de excelenŃă, recital de poezie soresciană, piese de 
teatru, iată bogata paletă de evenimente prin intermediul cărora pentru încă o dată Cetatea 
Banilor a adus un tribut spiritual inegalabilului scriitor Marin Sorescu. 
            Mergând pe firul tradiŃiei şi în baza bunelor relaŃii de colaborare şi cooperare dintre 
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municipiul Craiova şi spaŃiul francez – înfrăŃirea cu oraşul Nanterre şi parteneriatul cu oraşul 
Lyon – şi în anul 2010 s-a desfăşurat la Craiova Festivalul Zilele Francofoniei - o amplă 
manifestare, cu caracter artistic, educativ şi cultural, organizată  cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului Local Municipal Craiova, de către AsociaŃia Dimanche. De altfel,  Festivalul Zilele 
Francofoniei a devenit din perspectiva Sărbătorii Muzicii, o manifestare care se oranizează şi se 
desfăşoară la nivel internaŃional. Manifestarea a mai avut  ca şi parteneri Ambasada FranŃei în 
România, Universitatea din Craiova, Liceul de Artă Marin Sorescu, AgenŃia Universitară a 
Francofoniei şi Institutul Francez din Bucureşti. 

În perioada 23 aprilie - 4 mai, s-a desfăşurat la Craiova, Festivalul InternaŃional de 
Teatru- Shakespeare, ediŃia a VII-a, în parteneriat cu Primăria municipiului Craiova, 
manifestarea a cuprins: spectacole de teatru în interpretarea unor trupe de peste hotare, 
simpozioane de shakespeareologie şi  sesiuni cu referinŃe critice. 
           Proiectul Săptămâna MAI, care a întrunit un număr de 16  spectacole organizate de 
Compania Teatrulescu în mai multe locaŃii, desfăşurate în perioada 3-9 mai 2010 şi care au avut 
ca scop strângerea de fonduri pentru ajutarea unor elevi dotaŃi intelectual, dar cu situaŃie 
financiară precară, a fost un alt  proiect sprijinit de Primăria municipiului Craiova şi Consiliul 
Local Municipal. 
           În decursul lunii mai, cu ocazia Zilei IndependenŃei de Stat a României, Zilei Europei, 
Zilei eliberării de sub jugul hitlerist, dar şi Zilei Eroilor, executivul Primăriei municipiului 
Craiova, a participat la ceremoniale militar- religioase şi depuneri de coroane de flori la 
monumentele celor căzuŃi în luptă pentru libertatea şi neatârnarea nemului românesc. 
          Totodată, spre sfârşitul lunii mai, micuŃii copii din grădiniŃele craiovene s-au bucurat de 
posibilitatea oferită de către Primărie, Consiliul Local şi AsociaŃia Culturală „Craiova”, de a-şi 
expune lucrările executate cu talent şi de a fi premiaŃi în cadrul periodicului Salonul de desene 
pentru copii- Oscar. 

 În ziua de 29 mai a.c., pe Velodromul din Parcul Nicolae Romanescu s-a desfăşurat 
EVENIMENTUL Xteria 2010 – un concert de muzică house, adresat iubitorilor acestui stil de 
muzică din Craiova, dar şi din regiunea Oltenia. Evenimentul a fost organizate de Extrem 
Concept în colaborare cu Primăria municipiului Craiova. 

Ziua internaŃională a copilului - 1 Iunie - a fost sărbătorită printr-o serie de spectacole 
de teatru pentru copii, numere de circ şi spectacole de dans şi muzică prezentate de copiilor din 
cadrul Palatului Copiilor şi din cadrul şcolilor şi grădiniŃelor craiovene.                       
           Concomitent cu Festivalul Copiilor, în centrul Craiovei a avut loc şi cea de-a XXVII-a 
ediŃie a tradiŃionalei expoziŃii florale, generic intitulată - Expoflora.        
          De asemenea, în perioada la care se face referire au fost periodic organizate conferinŃe de 
presă ale Executivului Primăriei în vederea informării cetăŃenilor cu obiectivele şi realizările 
InstituŃiei, precum şi comunicări zilnice către reprezentanŃii mass-media. 

 
 

Serviciul Registrul Agricol 
 
 

 Misiunea Serviciului Registrul Agricol Măsurători Topo este aceea de a asigura 
întocmirea unei baze de date primare, reale, asupra gospodăriilor populaŃiei municipiului Craiova 
în ceea ce priveşte terenurile agricole deŃinute sub orice formă, folosirea acestor terenuri în 
scopul producerii anumitor culturi destinate consumului individual sau pieŃei libere,  a utilajelor 
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agricole, a efectivelor de animale şi a produselor obŃinute în urma creşterii acestor efective de 
animale.  
 Această bază de date constituie principala sursă de informare pentru stabilirea corectă a 
taxelor şi impozitelor locale, care sunt structurate pe categorii  de folosinŃă agricolă, este punct 
de plecare pentru sondajele efectuate de Institutul NaŃional de Statistică privind starea 
agriculturii pe o anumită zonă, suportul informatic pentru realizarea formularelor de statistică 
folosite în Recensământul General Agricol.  
 Conform normelor legale în vigoare, Registrul Agricol este singurul document în temeiul 
căruia se pot emite certificatele de producător agricol  folosite de către producătorii agricoli la 
comercializarea produselor obŃinute direct în gospodăriile proprii.  Înscrierea fermelor agricole  
în Registrul Agricol asigură accesarea programelor europene  pentru agricultură, şi încasarea 
plăŃii subvenŃiilor acordate de către stat agricultorilor. 
 Activitatea principală a serviciului constă în culegerea şi înscrierea de date în registrele 
agricole care se poate  face,  potrivit legislaŃiei în vigoare, atât la sediul instituŃiei cât şi în teren , 
prin vizitarea gospodăriilor agricole. - OG nr. 28/2008, cu mod . şi compl. ulterioare.  
 Toate aceste informaŃii constituie baza de date primară privind gospodăriile populaŃiei, se 
înscriu în Registul Agricol potrivit formularului acestuia şi se autentifică prin semnătura celui 
care a furnizat informaŃiile care trebuie să fie capul gospodăriei, aşa cum este el perceput de către 
familia în cauză sau un alt membru major al gospodăriei.  
 Cu ocazia deplasării în teren inspectorul preia de la membrii gospodăriei informaŃii cu 
privire la: suprafeŃele de teren deŃinute sub orice formă,pe categorii de folosinŃă,  suprafeŃele 
cultivate,  pe culturi, numărul pomilor fructiferi, pe specii, numărul efectivelor de animale, pe 
categorii, utilajele şi maşinile  agricole deŃinute. 
 În baza acestor informaŃii se  eliberează, la cerere:  certificatele de producător, biletele de 
adeverire a proprietăŃii şi sănătăŃii animalelor, adeverinŃele cu privire la terenurile deŃinute, 
adeverinŃele privind numărul de animale deŃinute.  
 Un alt segment important de  activitate a serviciului constituie participarea în mod efectiv 
la punerea în aplicare a Legilor fondului funciar. Activitatea se concretizează în :  verificarea 
dosarelor,  verificarea situaŃiei juridice a terenurilor solicitate, punerea în posesie a celor 
îndreptăŃiŃi; 
 Verificarea situaŃiei juridice a terenurilor solicitate – se face de către inspectori, fiecare în 
sectorul delimitat. Această activitate presupune identificarea amplasamentului terenului 
revendicat, identificare care presupune măsurători în teren. Ulterior, se va întocmi un proces-
verbal privind starea de fapt a terenului, respectiv dacă este liber sau afectat de utilităŃi publice 
realizate, dacă este grevat de alte sarcini.  
 După verificarea dosarelor, consemnarea vizei juridice şi verificarea regimului juridic al 
terenului, dosarele se supun analizei Comisiei Locale în cadrul şedinŃelor de Fond Funciar.  
 Punerea în posesie a celor îndreptăŃiŃi-  în baza procesului verbal privind starea de fapt a 
imobilului revendicat, se face înscrierea într-o anexă de validare potrivit celor  hotărâte în cadrul 
sedintei Comisiei Locale de Fond Funciar, anexă  care este supusă avizării Comisiei JudeŃene de 
fond funciar. După pronunŃarea acestei comisii, urmează punerea în posesie.  
 Activitatea de relaŃii cu publicul se desfăşoară în cadrul serviciului nostru în conformitate 
cu programul stabilit şi făcut cunoscut prin afişare şi pe site-ul. InstituŃiei.  Această activitate 
presupune  consiliere şi  acordare de sprijin celor care se adresează cu diferite probleme agricole,  
de fond funciar sau de cadastru.   
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 O altă activitate de maximă importanŃă a serviciului este aceea de reprezentare a 
instituŃiei şi Consiliului Local Municipal în cauzele judiciare avânca ca obiect fondul funciar, 
prin consilierul juridic desemnat potrivit notei de serviciu cât şi  reprezentarea  instituŃiei în 
expertize care au ca obiect fondul funciar prin intermediul inspectorilor pe zonele desemnate.  
 Concret, în anul 2010 în perioada supusă analizei, Serviciul Registrul Agricol s-a implicat 
efectiv în organizarea activităŃilor preliminare de organizare a Recensământului general Agricol 
prin: 

- constituirea comisiei potrivit DispoziŃiei cu nr. 35184/2009; 
- îndeplinirea la termenele stabilte prin Programul General comunicat de către Institutul  

NaŃional de Statistică a activităŃilor de întocmire şi comunicare a: 
 - întocmirea listelor si a formularelor centralizatoare – mai 2010; 
 - elaborarea materialelor cartografice necesare sectorizării teritoriului localităŃii şi  
transmiterii către CJR – aprilie 2010; 
 - elaborarea lucrărilor de sectorizare (constituirea sectoarelor şi secŃiilor ) - mai 2010 
 Totodată a fost eliberat un număr total de 1820 adeverinŃe conŃinând date  după Registrul 
Agricol, 10 certificate de producător agricol, a reprezentat Primăria sau Consiliul Local 
Municipal  în 125 de cauze pe instanŃă în care au fost dispuse expertize judiciare, a întocmit şi 
emis 48 schiŃe şi proiecte parcelare, 324 de comunicări răspunsuri pe corespondenŃa curentă 
purtată cu persoanele fizice şi cele juridice.   
 În ceea ce priveşte fondul funciar, în perioada analizată au fost soluŃionate 56 dosare cu 
propuneri de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate defalcat, conform legii , în 
anexele 1, 2 şi 47.   
 În sectorul de activitate al serviciului Registrul Agricol cheltuielile necesare sunt cele 
curente, respectiv rechizite şi materiale pentru buna funcŃionare a imprimantelor şi copiatoarelor, 
precum şi cele  făcute pentru acoperirea necesarului de formulare cu regim special:  Registre 
Agricole achiziŃionate în 2010 contra sumei de  3694,50 RON.  
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