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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE  DIN DATA DE 04.09.2020 

 
 
 
 
 
        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 21 consilieri, 6 consilieri sunt 
absenţi (dl. Calotă, d-ra Predescu, dl. Radu Romeo, dl. Rosculete, dl. Vasile, dl. Voicu). 
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, 04.09.2020.  
         Prin Dispoziţia nr. 4701/02.09.2020, 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  04.09.2020, 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 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborarii documentatiilor aferente proiectului 
« Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului 
Craiova, tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului» 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială 
„Gheorghe Ţiţeica”, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Julea, nr.1 

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea 
Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, situat în municipiul Craiova, str.Mirceşti, 
nr.9 
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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 04.09.2020, 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. 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
La acest punct avem o rectificare de buget. Am fost foarte atent, aşteptam să 

regăsesc în această rectificare rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcolile acum, la 
început de an şcolar. În afară de faptul că aşteaptă băncuţele şi scaunele promise şi sper să 
ajungă la toate şcolile până pe 14 septembrie, pentru că sunt şcoli unde sunt absolut 
necesare aceste băncuţe şi scaune, nu pentru a le înlocui pe cele vechi, ci, pur şi simplu, 
pentru că nu au suficiente pentru a desfăşura procesul de învăţământ, şi aici mă refer în 
special la un caz pe care îl cunosc foarte bine, este cazul Liceului Voltaire. În afară de 
acestea sunt şi alte materiale, sunt calculatoare, de care au absolut nevoie în cazul în care 
se decide să facă o soluţie hibridă pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. Nu le-am 
văzut şi aş vrea să-mi spuneţi care este procedura, fiindcă cereri s-au făcut pentru aceste 
calculatoare  din  partea şcolilor. Şi a treia, tot pentru desfăşurarea procesului de 
învăţămnânt, dacă se adoptă, şi la unele şcoli s-a adoptat soluţia cu acele despărţitoare de 
plexiglass, ce hotărâre ia primăria? Dă banii şcolilor să şi le achiziţioneze, le 
achiziţionează ea, n-am înţeles care este procedura pe care doriţi să o adoptaţi. Eu înţeleg 
că dăm autonomie de decizie şcolilor, dar dacă nu au şi instrumentele pentru a exercita 
această autonomie, o dăm degeaba, fiindcă rămâne pe hârtie. La asta aş vrea să mă lămuriţi 
şi pe mine, dl. Primar. Mulţumesc! Altfel, nu am nicio problemă pentru rectificarea 
bugetară. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Eu vreau să vă spun întâi şi să vă explic caracterul urgent al şedinţei şi de ce avem 

această şedinţă extraordinară. Caracterul urgent pleacă de la faptul că luni, 7 septembrie, 
este data limită la care la ADR se depun fişele tehnice pentru proiecte care vor fi finanţate 
ca studii de fezabilitate şi proiectare pe axele următoare. Din aceste proiecte, axele sunt 
enumerate, dar noi ne putem cupla cu două zone, zona de mobilitate urbană şi zona de 
terenuri degradate. La terenurile degradate nu am identificat decât acea baltă de la Cernele 
pe care am vrut să o introducem şi pe axa anterioară, pe 2014 - 2020 şi nu ne-am încadrat 
ca sumă, nu ne încadrăm nici acum atâta timp cât SF este de 13 milioane de euro şi axa, de 
data aceasta este de 7,5 milioane de euro. În schimb, am identificat culoarul care pleacă 
din centura de N a oraşului pe str. Teilor şi care stradă începe modernizarea ei acum. Dacă 
vă duceţi acolo o să vedeţi că din str. Teilor stând cu spatele la oraş şi cu faţa la centură, 
deja se vede sus pe deal cum se lucrează la piciorul  pasarelei care va traversa centura de 
N. Această pasarelă care coboară pe str.  Teilor cu 4 benzi şi noi începem în acelaşi timp 
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cu CNAIR reabilitarea str. Teilor în aşa fel încât să se cupleze lucrarea CNAIR  cu 
lucrarea Primăriei Craiova. După care culoarul va veni la intersecţia Teilor cu Carpenului, 
cu ieşire pe str. Carpenului pe 4 benzi şi ceea ce ne rămăsese nouă era această traversare 
din str. Gîrleşti care să lege practic aceste două centuri, Rocada oraşului şi centura de N a 
oraşului. Indicatorii tehnici ai studiului de fezabilitate pentru pasajul Gîrleşti fac obiectul 
şedinţei ordinare din 21.09.2020 şi o să-i vedem şi o să-i aprobăm şi o să vedem şi cum 
arată, şi am găsit această oportunitate de a finanţa pasajul Gîrleşti, nu pot să vă spun 
valoarea , nu ştiu cât este şi nu cred că ştie nimeni la ora aceasta, dar pe această axă se 
merge până la 25 milioane de euro. Nu cred că va ajunge pasajul Gîrleşti la 25 milioane de 
euro, dar întregul culoar, centrua de N, Rocada oraşului reprezintă un culoar. De aici 
pleacă urgenţa şedinţei de astăzi.  

Introducerea punctului cu bugetul pe ordinea de zi este legată de rectificarea de 
buget de la sfârşitul lunii iulie care se referă la cote defalcate din TVA acordate 
municipiilor pentru copiii cu dizabilităţi şi persoane cu probleme specifice, sumă cu 
destinaţia precisă pentru asistenţa socială. Ceea ce vorbiţi dvs. de şcoli şi am văzut acolo şi 
alte reacţii pe lângă cea pe care o spuneţi dvs. acum, sunt două lucruri distincte. Odată, 
necesarul pe care noi îl asigurăm  şcolilor şi vă spun că îl asigurăm şi în permanenţă dl. 
Bărăgan centralizează  toate solicitîările făcute de şcoli, bineînţeles în limita unor 
posibilităţi, pentru că vă spun că nu trebuie confundate. Sunt şcoli care au liste cu solicitări 
de până la 3 milioane. Am văzut că la o şcoală cere cineva 20 mii combinezoane. Eu n-am 
înţeles dacă şcolile folosesc combinezoane. Ştiu că folosesc spitalele. Dar să lămurim 
lucrurile. Deci noi asigurăm necesarul şcolilor în această etapă de deschidere în ceea ce 
ţine de funcţionalitate, dar am mai solicitat tuturor şcolilor să ne trimită şi cred că la asta 
faceţi dvs. referire, adrese, şi au început să vină şi sunt foarte multe, pentru dotări pe 
fonduri europene. Deci Guvernul a alocat în şedinţă o axă de 50 milioane de euro care 
înseamnă fonduri europene pentru dotarea şcolilor. Acolo sunt calculatoare, acolo sunt 
dotări mari, în care, eu ştiu, poate să vină o şcoală cu sume foarte foarte mari. Deci cele 
două centralizări sunt o dată pe fonduri europene, se duc la Nelu Pîrvu, la Direcţia Fonduri 
Europene şi va fi în regim de urgenţă aşa cum am semnat şi cele două contracte de 24 
milioane de euro pentru spitale la care am făcut documentaţia într-o săptămână şi aşa vom 
face şi aici. Îmediat ce apare Ghidul Solicitantului care trebuie să apară săptămâna aceasta, 
eu vă garantez că toţi cei care trimit aceste liste, toate şcolile, vor fi prinşi şi vor face 
subiectul acestor fonduri europene.  

Revin la spitale, să ştiţi că au obligaţia şi atrag atenţia încă o dată managerilor de 
spitale, au obligaţia până la sfârşitul anului acesta să facă dotările, contractul de finanţare 
şi semnat. Acelaşi lucru va fi şi cu şcolile. Deci strictul necesar va fi asigurat. Acum ce pot 
eu să vă spun dvs. este un lucru foarte clar. În toată perioada de pandemie de la începutul 
ei, din 15 martie şi până în ziua de azi, autoritatea locală, primăria, nu a avut nici cea mai 
mică implicare în combaterea şi în dirijarea tuturor acţiunilor care au ţinut de acest 
coronavirus. Vreau să vă spun că s-a creat la nivelul judeţului un comandament,  
Comandamentul pentru Situaţii de  Urgenţă, din care primăria nu face parte, iar noi am 
fost restricţionaţi inclusiv în informaţiile legate de aceste probleme de combatere a 
coronavirusului de la spitale. Spitalele au primit notă scrisă de la acest comandament că li 
se interzice să transmită primăriei informaţii. Din acel moment n-am mai ştiut niciun lucru 
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despre ce se întâmplă vis a vis de combaterea coronavirusului. Mă refer la fluxuri, mă 
refer la tot ceea ce înseamnă hotărârile pe care trebuie să le ia o autoritate, o subunitate din 
subordinea primăriei, ci, efectiv, relaţia a fost strict DSP - unitatea respectivă. Că sunt 
plăcuţe de plexiglass, că sunt nu ştiu ce sensuri, nu are nicio informare în acest sens 
primăria. Ca să îneţelegeţi foarte clar. Aceste lucruri nu au trecut pe la noi. Încercăm să le 
facem faţă în ultima clipă, după cum apar aceste hotărâri.  Că sunt hotărâri, că sunt 
directive, că sunt norme, încercăm să ne pliem pe ele, dar noi nu am avut niciodată în 
atribuţii de a stabili noi modul de desfăşurare a activităţii  într-un spaţiu public în privinţa 
combaterii şi prevenirii coronavirusului. Nicio clipă. Trebuie să asigurăm şi asta facem.  
V-am răspuns acum la chestia cu plexiglass şi cu separatoarele. Probabil că într-o zi două 
mai apare şi altă minune. Încercăm să le facem faţă. Dar răspunderea, încă o dată, să 
înţeleagă toată lumea, nicio clipă nu a fost pasată şi nu este normal să fie pasată nici 
şcolilor, nici Inspectoratului Şcolar, nici părinţilor , nici UAT-urilor.  Dacă toată pandemia 
a fost urmărită de acest DSP, s-o ducă până la capăt. Aduceţi-vă aminte că a fost un 
scandal uriaş cu Căminul de Persoane Vârstnice unde la fel, s-a constatat clar relaţia DSP 
– cămin. Nu poate să stabilească nicio persoană din aparatul primăriei şi o să vedeţi că mai 
sunt câteva săptămâni şi se schimbă strucutra consiliului local şi a primăriei. Nicio 
persoană nu este abilitată să stabilească un flux în privinţa prevenirii şi combaterii 
coronavirusului în cadrul acestei instituţii. Adică atunci când au spus să nu ştie primarul 
câţi bolnavi de coronavirus sunt la Spitalul Victor Babeş, n-a fost bun primarul. Şi acum 
este bun primarul să stabilească cum se circulă prin şcoli. Haideţi să fim serioşi. Sunt 
oraşe, printre care oraşe cu bugete foarte mari, că aşa s-au croit lucrurile în ţara asta încă 
de la începutul lor, şi ne lăudăm peste tot cu aceste oraşe, dar ştim foarte clar cum au fost 
făcute bugetele şi de ce au explodat acele oraşe ca dezvoltare,  că guverne de-a rândul au 
forjat şi au plusat bani acolo, şi care şi-au permis, au luat hora înainte şi au făcut dotări 
după care se pare că după aceea s-au luat miniştrii după ele şi guvernanţii, după ce au făcut 
primarii acolo pentru că bugetele lor le permit să facă tot felul de lucruri care noi nu ne 
permitem. Nici nu cred că este legal să te duci să stabileşti tu un flux într-o şcoală. Încă o 
dată vă spun, acest buget de aici, de la punctul 1 şi 2 nu are legătură cu treaba asta. Sunt 
bani cu destinaţie specială daţi de Guvern prin rectificarea bugetară care trebuie să se ducă 
la asistenţa socială. Ceea ce vorbiţi dvs. face subiectul altei şedinţe şi altor puncte.  

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

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe 
anul 2020, după cum urmează: 
a) total venituri-689.868,00,00 mii lei (478.608,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 211.260,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-690.079,00 mii lei (478.608,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 211.471,00 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.2-51 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială 
a Municipiul Craiova, conform anexei nr.52 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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborarii documentatiilor aferente 
proiectului « Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est 

a municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârleşti-strada Mălinului» 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Am văzut acolo că se face referire în documentaţie la Pasajul Gîrleşti. Noi prindem 

în documentaţia aceasta ideea de pasaj Gîrleşti care va fi la un moment dat realizată, adică 
acesta este un plan pe care îl elaborăm pentru când va fi gata pasajul Gîrleşti? Nu înţeleg 
justificarea acestei urgenţe în această şedinţă. Vreau să fim lămuriţi.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
HG 88 stabileşte că se pot finanţa studii de fezabilitate şi proiectări la anumite 

proiecte  de interes major şi stabileşte foarte clar criteriile acelor proiecte cărora li se pot 
finanţa SF-urile şi PT-urile multe din ele deja realizate, adică să-ţi iei banii înapoi pe ceea 
ce ai realizat deja. Noi ne încadrăm cu acest culoar despre care v-am spus din centrua de 
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N, rocada oraşului ne încadrăm în această categorie pentru a ne finanţa ADR, în speţă 
Ministerul Dezvoltării, partea de studii de fezabilitate şi proiectare. Termenul până la care 
se depun aceste cereri fişe de proiect este 7 septembrie. Iar ordonanţa a apărut acum câteva 
zile în urmă, deci de aici apare urgenţa. Nu execuţia în sine, ci finanţarea SF-ului şi a 
proiectării.  

Dl. Consilier Local Sirop: 
Am înţeles despre urgenţă, dar referitor la pasajul Gîrleşti, el neexistând  încă, măcar 

dacă tot facem referire la punctul acesta despre el, să ne mai spuneţi în ce stadiu este 
această lucrare şi dacă ne permit documentele să facem referire la un pasaj care nu există.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Tocmai la asta se referă această hotărâre de guvern nr. 88, la proiecte care nu sunt 

realizate, proiecte la care s-a făcut studiu de fezabilitate sau urmează să se facă. Deci 
pasajul Gîrleşti are studiu de fezabilitate realizat în şedinţa din data de 21, şedinţa 
ordinară, o să avem plăcerea să vedem parametrii tehnico- economici şi studiul de 
fezabilitate realizat. Este ceva asemănător cu Parcul Romanescu să luăm înapoi nişte bani. 
După ce aprobăm SF va trebui făcută imediat documentaţia, trebuie să intre într-o licitaţie. 
Părerea mea că trebuie făcută o licitaţia cu proiectare şi execuţie. Că dacă stăm să facem 
proiectare apoi altă licitaţie pentru execuţie, se lungeşte foaia. Proiectare + execuţie şi cred 
că se poate începe de anul acesta. 

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

Art.1. Se aprobă elaborarea documentaţiilor aferente proiectului « Amenajarea unui 

coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a municipiului Craiova, tronson 

Pasaj Gârleşti-strada Mălinului ». 
 Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 

Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială 
„Gheorghe Ţiţeica”, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Craiova, 
str.Nicolae Julea, nr.1 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
La acest punct avem acordarea unor spaţii pentru ca două şcoli de prestigiu şi două 

şcoli pe care eu le apreciez foarte mult, din Craiova, să-şi poată desfăşura activitatea. 
Singurul lucru pe care îl ridic la aceste puncte, vă spun, sunt de acord şi mi se pare un 
lucru foarte bun pe care îl faceţi, este discriminarea pe care o faceţi, dl. Primar. Vă cerem 
de două-trei luni, de un an de zile, să acordaţi sala de sport şi Liceului Voltarie, Având sala 
de sport, liceul Voltaire şi-ar fi putut lărgi spaţiul de activitate să poată desfăşura activitate 
de învăţământ în aceste săli de sport. Dacă aţi prins aceste spaţii pentru două şcoli, de ce 
nu puteaţi să prindeţi şi sala de sport pe care v-o cerem de atâtea luni de zile pentru 
Voltaire. În momentul în care au apărut problemele între odobleja şi Voltaire, nu am găsit 
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spaţii să putem rezolva această problemă. Acum asta vă cer, în afară de aceste două spaţii 
care mi se pare normal să le daţi şcolilor, daţi şi Liceului Voltaire sala de sport în care îşi 
poate desfăşura în faza aceasta de covid, activitatea de învăţământ mult mai uşor. 

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Aşa cum v-am promis, în şedinţa ordinară o să apară şi problema aceasta cu sala de 

sport. Cele două spaţii de aici, sunt spaţii pe care le-au solicitat Şcoala nr. 22 şi nr. 21, 
datorită măririi numărului de elevi, sunt spaţii care au trebuit amenajate, care au trebuit să 
stea în administrarea noastră, deci ele nu sunt în administrarea Inspectoratului Şcolar sau a 
unei şcoli şi a trebuit să stea pentru că au trebuit făcute acele amenajări. Una din ele este 
clădire de ateliere care au trebuit modificate. În privinţa sălii de sport, sala de sport este 
funcţională şi o s-o dăm în şedinţa ordinară Liceului Voltaire. Una din ele. Va trebui să 
stabilim până atunci foarte clar şi o să rog să daţi un sprijin la Direcţia Patrimoniu să 
stabilească care din ele.  

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

Art.1. Se aprobă darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, a  
unor spații situate la parterul imobilului din municipiul Craiova, str. Nicolae Julea, 
nr.1, având nr. de inventar 12003294, respectiv încăperile 1, 2, 15, suprafața de 
71,64 mp din hol, precum și grupurile sanitare, identificate în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării procesului instructiv-
educativ. 

Art.2. Predarea-primirea spaţiilor identificate la art.1 se va face pe bază de protocol de 
predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
primire a spaţiilor identificate la art.1. 

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

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

5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Şcoala Gimnazială 
„Mircea Eliade”, a  imobilului „Atelier Şcoală”, situat în municipiul Craiova, 
str.Mirceşti, nr.9 
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 darea în administrare, către Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, a  

imobilului „Atelier Şcoală”, având suprafaţa construită de 664 mp., regim de 
înălţime P, nr.de inventar 12008051 şi valoarea de inventar de 453898,19 lei, situat 
în municipiul Craiova, str.Mirceşti, nr.9, identificat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării procesului instructive-
educativ. 
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  Art.2.Predarea-primirea imobilului identificat la art.1 se va face pe bază de protocol de 
predare-primire întocmit între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei hotărâri. 

  Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
primire a imobilului identificat la art.1. 

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Şcoala Gimnazială „Mircea 
Eliade”vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat  cu 20 voturi pentru şi 1 

abţinere (d-na Pâncu Florentina).  
 

 
 

 
 
 
      Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi,  04.09.2020. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL, 
Adrian Cosman Nicoleta Miulescu 

 
 
 
  
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 
 
 
 
 
 

 


