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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.10.2020 

 
 
 
 
 
        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. Sirop, dl. Rosculete, dl.Vasile, dl. Florescu, d-na Ungureanu, d-na Predescu). 
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, 14.10.2020.  
         Prin Dispoziţia nr. 5018/06.10.2020, 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  14.10.2020, ora 10,00, în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova 
pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură 
și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean” 

 
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 14.10.2020, 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 acordului de parteneriat încheiat 

între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul 
Craiova pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 
2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere 
școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră 
de interes județean” 
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 acordul de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova pentru realizarea proiectului Sprijin la 
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, 
regenerare urbană, tabere scolare, infrastructură și servicii publice de turism 
și infrastructură rutieră de interes județean, în vederea finanțării 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții  
„Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord- Est a 
municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârlesti-strada Mălinului”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă valoarea totală aferentă documentațiilor în cuantum de  1.715.205,77  lei 
cu TVA din care: 
a. buget solicitat din POAT: 1.680.901,65 lei; 
b. contribuție proprie a municipiului Craiova: 34.304,12 lei. 

Art.3.  Se aprobă suportarea de la bugetul local al municipiului Craiova a cheltuielilor 
neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului prevăzut la art.1,  
conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate de municipiul 
Craiova, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management. 

Art.4.  Se aprobă asigurarea resursele financiare necesare implementării proiectului 
prevăzut la art.1 în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
fonduri europene. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat. 

  Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre  a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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      Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi,  14.10.2020. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  SECRETAR GENERAL, 
Adrian Cosman Nicoleta Miulescu 

 
 
 
  
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


