CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.09.2020

D- na Secretar General Nicoleta Miulescu:
Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face
prezenţa. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenţi 20 consilieri, 7 consilieri sunt
absenţi (dl. Marinescu, dl. Dumitrache, dl. Rosculete, dl. Vasile, dl. Sirop, d-na
Ungureanu, dl. Pomană). Sunt întrunite condiţiile de legalitate pentru desfăşurarea
lucrărilor, şedinţa este statutar constituită şi îşi poate desfăşura lucrările.
Îl invit pe dl. Viceprimar Cosman Adrian să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.
Dl. Preşedinte:
Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova
de azi, 10.09.2020.
Prin Dispoziţia nr. 4727/08.09.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art.
134 alin 4, art. 135, art.136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1
lit. b şi art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului
Craiova, în şedinţă extraordinară, în data de 10.09.2020, ora 10,00, în Sala Mare a
Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Craiova, pe anul 2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2020
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de
voturi.
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Craiova, convocată de îndată în 10.09.2020, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în
ansamblu.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe
anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-689.868,00,00 mii lei (479.120,00 mii lei-veniturile secţiunii de
funcţionare şi 210.748,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) total cheltuieli-689.990,00 mii lei (479.120,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de
funcţionare şi 210.959,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare).
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului Craiova,
pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-64
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform anexei
nr.65 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Direcția Generală
de Asistență Socială a Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2020
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot în
ansamblu.
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul
2020, după cum urmează:
a) total venituri – 1.207.036,00 mii lei;
b) total cheltuieli – 1.216.405,00 mii lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de
voturi.
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Dl. Preşedinte:
Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 10.09.2020. Vă mulţumesc
pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian Cosman

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,
Tudosie Ramona
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