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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.01.2018 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi (Diaconu, Dindirică, Nicolicea). 
Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa 
de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Beţiu Alexandru pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Buna dimineaţa! Vreau să urez şi eu „La mulţi ani!” tuturor celor prezenţi şi tuturor 
craiovenilor! 
     Prin Dispoziţia nr. 5/04.01.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi alin.4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în 
şedinţă  extraordinară în data de 09.01.2018, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2017, realizat 
de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2018. 

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

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin 
curse regulate în municipiul Craiova. 

 
     Supun la vot ordinea de zi în forma prezentată de către executiv. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi.  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii 

de dezvoltare din excedentul bugetului local al Municipiului Craiova, pe anul 
2017. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Bună ziua! La mulţi ani tuturor colegilor, tuturor concetăţenilor. Am o singură 

intervenţie astăzi şi anume la acest punct 1 pentru că, după cum bine ştiţi, noi în tot anul 
2017 ne-am opus bugetului şi dintr-un motiv foarte pertinent, pentru că nu erau suficient de 
mulţi bani alocaţi la investiţii, era prea mare ponderea consumului faţă de investiţii. Iată că 
execuţia bugetară ne-a dat dreptate şi acum veniţi în faţa noastră cu un punct în care 
solicitaţi să acoperiţi deficitul de la investiţii şi cumva s-a chaltuit un pic mai mult şi trebuie 
să compensăm cu un alt excedent. Iată că, într-adevăr trebuiau alocaţi mai mulţi bani la 
investiţii, noroc cu practica. Ceva v-a pus în situaţia de a completa acest deficit. Profit de 
această ocazie pentru a vă face din nou atenţi pentru bugetul de la anul, cum va fi croit 
bugetul pe anul 2018 pentru că tot aici ne vom găsi să-l dezbatem şi vreau să-l chibzuiţi 
cumva mai echilibrat. Vă mulţumesc. Vom vota pentru acest punct, pentru că, într-un fel, ne 
dă dreptate. 

Dl. Primar Genoiu: 
Vreau să lămuresc puţin această problemă în sensul că în primul şi în primul rând 

există o lege care ne obligă ca în primele cinci zile lucrătoare să confirmăm şi să aprobăm 
această execuţie bugetară. Şi ea este o problemă tehnică. Se referă la excedentul de la 
sfârşitul anului 2016. Excedentul la sfârşitul anului 2016 a fost în sumă de 1.587.000 lei care 
este destinată dezvoltării. În cursul anului 2017 această sumă a fost destinată efectiv 
dezvoltării şi a fost cheltuită. Faptul că plăţile la nivelul anului 2017 au fost făcute până la 
ora 12 în data de 27, deci prin ordonanţă de guvern, data maximă şi ora maximă a fost ora 
12 în data de 27, a făcut la vistieria primăriei în data de 27 la ora 12 să fie goală. Inclusiv 
această sumă consumată la nivelul maxim de 1.587.000 lei. Problema este că au fost plăţi 
către Trezorerie, către primărie, prin ordin de plată, care au fost în circuitul bancar, 
încasările au fost libere până în data de 29 şi între ora 12 în data de 27 şi ora 16 data de 29, 
au mai fost încasaţi bani prin ordine de plată de la societăţi. Diferenţa este ceea ce a rămas  
necheltuit, adică între 1.587.000 lei şi 1.443.000 lei. Nu este decât o problemă tehnică 
datorită felului circuitului bancar şi modului în care se operează plăţile. Nu are nicio 
legătură cu cheltuirea sau necheltuirea. Deci asta facem noi astăzi. Restul, următoarele 
şedinţe.  

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

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă, din excedentul bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2017, a deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 
1.433.400,58 lei. 

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

             În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
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2. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2017, 

realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, 
precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2018. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
Art.1. Se aprobă ca excedentele rezultate în anul 2017 din execuţia bugetelor instituţiilor   

publice finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de 
regularizare, respectiv Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic 
Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate 
integral din venituri proprii  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova şi ale Municipiului Craiova, să rămână la dispoziţia acestora, 
urmând a fi folosite în anul 2018 cu aceeaşi destinaţie. 

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

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând 
domeniului privat al  municipiului Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

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

municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat 
prin curse regulate în municipiul Craiova. 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a anexei nr.4.1 – Bunuri de retur, la 

contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu 
autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, încheiat 
între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2016 
referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în 
municipiul Craiova, încheiat între municipiul Craiova şi R.A.T. SRL. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi R.A.T. SRL vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
 
 
 
 
      Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 09.01.2018. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


