CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.10.2020

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 24 consilieri, 3 consilieri sunt
absenţi (dl. Marinescu, dl. Rosculete, dl. Nicolicea). 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, 08.10.2020.
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 08.10.2020, ora 10,00, în Sala Mare a
Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Craiova, pe anul 2020
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Sport Club Municipial Craiova, pe anul 2020
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al
Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2020
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de credit din 4 decembrie
2018, încheiat între Municipiul Craiova și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare
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8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare al
dlui.Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei. Cine este pentru?
Dl. Consilier Local Vasile:
Solicităm iniţiatorului retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 7 şi 8, având în
vedere că deşi suntem un consiliu constituit legal, nu putem lua nişte decizii puţin imorale.
Peste câteva zile noul consiliu îşi va intra în atribuţii. Noul consiliu ales de cetăţenii
Craiovei care trebuie să decidă la punctul 7 dacă împrumutăm craiovenii cu peste 9
milioane de euro sau nu. Graba strică treaba! În ceea ce priveşte punctul 8 solicităm la fel,
retragerea de către iniţiator de pe ordinea de zi pentru că nu este logic să prelungim cu
patru ani de zile mandatul unui administrator de la Salubritate, când mandatul acestuia
expiră la anul, iar peste câteva zile, repet, prin votul craiovenilor, noul consiliu intră în
pâine, cum se spune. Deci, vă rog frumos, scoateţi de pe ordinea de zi cele două puncte.
Dl. Preşedinte:
Mulţumesc frumos, dl. Consilier. Tocmai de aceea am propus să trecem la vot .
Supun la vot proiectul ordinii de zi în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Craiova, convocată de îndată în 08.10.2020, 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.
Votat cu 17 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop,
Diaconu, Câplea, Mănescu).

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020
D-na Consilier Local Ungureanu:
La acest punct de pe ordinea de zi se rectifică anumite sume. Vreau să vă întreb
întâi cum putem să rectificăm această sumă să plătim apa la fântânile din parc cu suma de
50 mii lei. Vreau şi eu să întreb pe ce perioadă este această sumă şi cum se poate cere o
sumă atât de mare pe o lună sau două luni că astăzi noi vedem că rectificăm bugetele
pentru luna octombrie şi noiembrie. De asemenea, vreau să vă spun că Direcţia Servicii
Publice a cerut alocarea sumei de 2000 mii lei încă pentru RAADPFL. În condiţiile în
care Consiliul Local a aprobat prin hotărârea nr. 33 din 2020 suma de 23.444 mii lei, cum
mai cer această sumă de 2000 mii lei pentru spaţii verzi întrucât nu se justifică şi să ne
spună ce vor să facă cu aceşti bani pentru luna octombrie şi noiembrie că asta am înţeles
că este acum. Vreau de asemenea, să ne spuneţi, cum se dau acum cei 330 mii lei pentru
dezinsecţie şi deratizare în condiţiile în care am cerut toată vara pentru că ne-au solicitat
craiovenii să venim să-i scăpăm de ţânţari, de goange şi nimeni nu a luat nicio măsură,
decât o singură dată s-a făcut această dezinsecţie. Vă mulţumesc!
Dl. Primar Mihail Genoiu:
sed extraord. 08.10.2020
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O să rog compartimentul economic să-i răspundă d-nei Ungureanu, eventual în
scris, la întrebările pe care le-a pus. Ceea ce pot eu să vă spun, rectificarea aceasta vine din
scopul de a asigura funcţionalitatea tuturor departamentelor din cadrul Primăriei în
condiţiile în care bugetul local la sfârşitul lunii septembrie este vitregit cu suma de 83 de
milioane de lei datorită nerealizării bugetului Ministerului de Finanţe care a fost repartizat
la începutul anului şi nerealizarea cotelor de IVG cu suma de 56 milioane de lei, iar
diferenţa venind de la nerealizările de la taxe şi impozite datorită situaţiilor în care ne
aflăm la ora aceasta. Oricum am stat până în acest moment deoarece este pentru prima dată
în perioada în care eu am lucrat în primăriei din 2012 şi până acum când nu se face o
rectificare pozitivă la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, mă refer la Craiova, nu
ştiu ce s-a întâmplat în restul unităţilor de către Guvern din cotele de TVA pentru
echilibrarea bugetului la nivelul bugetului alocat la începutul anului. Acesta este scopul
rectificării. Eu consider că de aici încolo este foarte greu ca Guvernul să mai facă vreo
rectificare. Motiv pentru care a trebuit să asigurăm, oricum toate bugetele de la toate
subunităţile, sunt ciuntite cu suma de 85 milioane, restul este doar o echilibrare între un
departament şi altul. Punctul vă răspunde Direcţia Economică. Nu ştiu eu ce sunt pompe,
fântâni şi aşa mai departe. O să vă răspundă punctual la întrebările dvs. Eu v-am spus în ce
constă această rectificare.
Dl. Preşedinte:
Vi se va răspunde în scris. V-a spus şi dl. Primar acest lucru.
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-689.943,00,00 mii lei (489.749,00 mii lei-veniturile secţiunii de
funcţionare şi 200.194,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare);
b) total cheltuieli-690.154,00 mii lei (489.749,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de
funcţionare şi 200.405,00 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 ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
de pe raza municipiului Craiova rectificate, conform anexelor nr.2 și 3 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale,
Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.4 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform anexei
nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.
Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul Public
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
sed extraord. 08.10.2020
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 7
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Poliției Locale a 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 Poliţiei Locale a
Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-33.950,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de
33.880,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 70,00 mii lei);
b) total cheltuieli-33.950,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de
33.880,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 70,00 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.37/2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Poliţia Locală a
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia 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 Spitalului Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-204.336.429,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă
de 154.006,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.330,00 mii
lei);
b) total cheltuieli-206.627,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă
de 155.786,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 50.841,00
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.35/2020.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
sed extraord. 08.10.2020
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5
voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) şi 1 abţinere (Vasile).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Sport Club Municipial 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 Sport Club Municipal
Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-10.509,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare);
b) total cheltuieli-10.509,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare),
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.38/2020.
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club Municipal Craiova
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru şi 7
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice 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 Căminului pentru
Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:
a) total venituri-14.344,00 mii lei (din care: veniturile secţiunii de funcţionare14.161,00 mii lei şi veniturile secțiunii de dezvoltare-183,00 mii lei);
b) total cheltuieli-14.344,00 mii lei (din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare14.161,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare-183,00 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.39/2020.
Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Căminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020
D-na Consilier Local Ungureanu:
Dacă tot vorbim de rectificări, eu aş vrea să primesc şi eu o explicaţie directă
aşa, nu numai în scris cum se spune că voi primi. Se alocă sub formă de subvenţie pentru
plata cheltuielilor, suma de 4.509 mii lei pentru instituţiile de cultură. Vreau să vadă şi
craiovenii, şi dvs., că iarăşi nu ştiţi ce se întâmplă şi cei scriu unii în aceste hârtii pe care vi
le transmit şi asta este foarte urât. Suma de 22 mii lei se va da la Opera Română. În afară
de cheltuieli de salarii, care oricum nu se va şti că sunt salariile pe luna octombrie şi luna
noiembrie, în condiţiile în care sunt închise sălile şi probabil nu vor mai putea desfăşura
activităţi în parc, se cere 14 mii lei să plătească chirie pentru depozitarea decorurilor în
condiţiile în care nu au desfăşurat nicio activitate în sediul lor, de ce a trebuit să plătească
chirie unei firme? Pe ce lună este această chirie şi să mi se răspundă clar. Vreau să vă spun
că se alocă o sumă pentru posturi ocupate prin cumul 50 mii lei, adică 500 milioane lei
vechi. Cum adică noi plătim astăzui salariile în condiţiile în care nu ajung nici cei care
sunt acolo să le ajungă bugetul pe care îl au, iar alocaţii pentru locuinţe, 30 mii lei. Adică
noi, craiovenii, care dăm im pozite acum, le plătim şi chiriile unora care stau acasă. Dl.
Primar, vă rugăm frumos să scoateţi din ordinea de zi aceste cheltuieli care nu mi se par
decât o bătaie de joc adusă craiovenilor. În rest, aş vrea să mi se spună şi mie întrucât nu
am întrebat la punctul 3 de pe ordinea de zi, la Spitalul Filantropia pentru ce este suma
care s-a alocat, de 22.036 mii lei.
Dl. Primar Mihail Genoiu:
O să rog compartimentul financiar să vă răspundă. Nu mă aşteptam să încheiaţi
amndatul acesta de consilier fără să mai aduceţi încă o jignire. Ceea ce pot eu să vă spun
este că eu am depăşit nivelul de a discuta ca în piaţă şi pot să vă spun că bugetele acestor
instituţii de cultură sunt mult tăiate, la blană sunt tăiate. O să vă rog să îi trimiteţi d-nei
consilier diferenţa dintre bugetele alocate şi bugetele executate la data aceasta, iar eu vreau
să vă spun că ceea ce se întâmplă acum, se întâmplă datorită faptului că în legea bugetului
pe anul 2020 votată de către Guvern în luna decembrie 2019, Legea codului fiscal, a fost
prevăzută o cotă de 3% pentru instituţiile de cultură pentru asigurarea cheltuielilor din
instituţiile de cultură, o cotă de 3% din IVG motiv pentru care noi nu am mai alocat bani
în ultimul trimestru pentru că urmau să vină aceste cote, cotă care a fost după aceea
anulată, dacă nu mă înşel eu, în luna mai, la prima rectificare de după declararea stării de
urgenţă. Deci practic aceste sume au fost în bugetul iniţial alocate de la guvern, după care
au dispărut. Asta este ceea ce pot să vă spun, restul vă rog să răspundeţi d-nei consilier
legat de acele cheltuieli pe care le invocă dânsa şi de ceea ce este la Spitalul Filantropia.
Dar în momentul când răspundeţi la cheltuielile de la instituţiile de cultură, vă rog să-i
faceţi şi o situaţie a bugetului alocat iniţial la începutul anului şi la bugetul realizat.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul
2020, după cum urmează:
a) total venituri – 1.214.789,00 mii lei;
b) total cheltuieli – 1.224.158,00 mii lei,
sed extraord. 08.10.2020
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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 17 voturi pentru şi
7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de credit din 4
decembrie 2018, încheiat între Municipiul Craiova și Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Dl. Consilier Local Vasile:
Uite că pe ultima sută de metri a acestui consiliu, constituit legal, într-adevăr, dar
care mai are câteva zile până la investirea noului consiliu local, ne propuneţi să fim de
acord cu încă un credit de peste 9 milioane de euro, o suplimentare. Un credit pe care îkl
va executa noul primar peste câteva zile şi pe care va trebui să îl gestioneze noul consiliu
local. Mi se pare că facem puţin aşa, noaptea ca hoţii, luăm această decizie. Cred că, nu
ştiu, presupun că nici d-na primar nu ştie de acest lucru, presupun că nici consiliul local
care va fi investit peste câteva zile nu ştie. Vă rog insistent, v-am rugat şi la începutul
şedinţei, să scoateţi de pe ordinea de zi, pentru că este o decizie importantă, pe banii
craiovenilor. Nu pe banii noştri de acasă. Este o sumă impăortantă care nu este foarte bine
justificată în raportul prezentat astăzi. Dacă ţineţi cont de votul de pe 27 şi nu vreţi să
călcaţi cu bocancul votul craiovenilor, care, până la urmă, au decis ca şi autoritate
deliberativă, o majoritate de drepta în oraşul Craiova, şi nu a PSD. V-aş solicita să
amânăm câteva zile acest lucru. Vă mulţumesc frumos!
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Cu tot respectul faţă de profesionalismul dvs., vă atrag atenţia la modul foarte serios
că noi nu aprobăm creditul acum. Noi creditul acesta l-am aprobat cu mult timp înainte.
Am aprobat creditul, am aprobat precontractul de finanţare pe care l-am aprobat şi l-am
luat şi l-am semnat, am primit aprobarea Ministerului de Finanaţe şi a CAIR care a fost la
fel votată în consiliul local şi ne-a fost transmisă de către Ministerul de Finanţe, iar acum
nu facem decât să aprobăm o modificare a formei contractului. Atât. A fost aprobat şi de
consiliul local şi de Ministerul de Finanţe şi de CAIR. O să o rog pe d-na Ştefan, dacă este
în sală să dea mai multe explicaţii, dacă este cazul, la acest lucru.
D-na director Ştefan:
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 242 din luna august s-a aprobat, aşa cum
spunea şi dl. Primar, preacordul de finanţare încheiat cu BERD privind suplimentarea
împrumutului, contractul iniţial fiind în decembrie 2018, suplimentare care este în sumă de
9,2 milioane euro. Vreau să precizez că toată procedura aceasta, preacord, contract, este
guvernat de legislaţia engleză. Sunt nişte paşi pe care trebuia să-i respectăm. După ce am
aprobat prin hotărârea 242 acest supliment de împrumut, noi am înaintat către Ministerul
de Finanţe documentaţia tehnico-economică., respectiv la comisia de autorizare a
sed extraord. 08.10.2020
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împrumuturilor locale. Această hotărâre de la comisie a ajuns la primărie în data de 23
septembrie. Fapt pentru care am comunicat BERD -ului în Anglia hotărârea, ne-au trimis
acest proiect de modificare a contractului iniţial pe care trebuie să-l aprobăm.
Dl. Primar Mihail Genoiu:
Dacă mă întrebaţi pe mine, eu consider că acest draft de contract trebuia introdus
odată cu precontractul. Pentru că putea fi introdus ca un draft de contract. Practic numai
redactarea contractului este ceea ce votăm noi acum. Creditul şi toate celelalte au fost
aproibate aşa cum a spus d-na Ştefan. Mulţumesc, doamnă!
Dl. Preşedinte:
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă Contractul de modificare nr.1 a Contractului de Credit din 4 decembrie
2018, având ca obiect extinderea cu 9.200.000,00 Euro a împrumutului existent,
încheiat între Municipiul Craiova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare, cu o maturitate de până la 13,5 ani şi o perioadă de angajament de până
la 1,5 ani, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Contractul de Garanție pe venituri în legătură cu Contractul de Credit, în
forma modificată şi reafirmată, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze, în numele și pentru
municipiul Craiova, Contractul de modificare nr.1 a Contractului de Credit din 4
decembrie 2018 şi Contractul de Garanție pe venituri, în forma modificată și
reafirmată, orice modificări la acestea convenite de către părțile contractante, orice
cerere de efectuare a unei trageri din credit, certificate, scrisori, notificări, cereri
sau alte documente care trebuie furnizate conform contractelor prevăzute la art.1 și
2 sau pentru derularea acestora.
Art.4. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr 463/2018 privind aprobarea Contractului de
credit pentru acordarea unei finanţări rambursabile externe încheiat cu Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Contractului de garanţie pe
venituri şi a Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Banca Europeană pentru
Reconstrucție şi Dezvoltare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de
administrare al dlui.Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate
Craiova S.R.L.
Dl. Consilier Local Vasile:
Nu mai vreau să fac referiri la punctul dinainte, dar ştiţi că aţi mai votat o dată şi
v-am spus că documentaţia tehnico-economică lipseşte , după care Ministerul dvs. v-a spus
ce v-a spus Marian Vasile în şedinţă şi aţi revenit cu o hotărâre într-o şedinţă de urgenţă ca
sed extraord. 08.10.2020
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să faceţi ce v-a spus Marian Vasile. Acest punct 8 îl consider din nou o jignire la adresa
electoratului, având în vedere că mandatul administratorului de la Salubritate expiră la
anul, în 2021. Noul consiliu local va fi investit peste câteva zile. Nu avem dreptul moral
să prelungim noi astăzi cu 4 ani acest mandat. Decizia trebuie să o ia la anul, în 2021, noul
consiliu local. Nu înţeleg de ce faceţi acest lucru, este peste puterea mea de înţelegere,
înţeleg doar că vreţi să vă poziţionaţi anumiţi oameni prin anumite funcţii. Pentru că nici
din raportul pe care îl avem, nu înţelegem calităţile şi ceea ce a făcut acest domn
administrator, ne scrie în raport doar că trebuie prelungit. De ce trebuie prelungit? A făcut
performanţă? Şi în primul rând repet, este atributul noului consiliu local. Acest mandat
expiră în 2021. Vă rog, retrageţi de pe ordinea de zi acest punct.
Dl. Preşedinte:
O să-l rog pe dl. Alin Glăvan să vă dea un răspuns tehnic.
Dl. Director Glăvan:
Bună ziua! Pornind de la premiza că SC Salubritate Craiova SRL este o societate
comercială cu răspundere limitată, cu trei asociaţi: Primăria Municipiului Craiova,
comuna Vârvor şi Primăria Işalniţa. Pentru a putea fi prelungit mandatul de patru ani al
administratorului, fiecare dintre cei asociaţi trebuie să dea o hotărâre de consiliu în acest
sens. Atributul convocării adunării generale este al administratorului, ceea ce a şi făcut.
După care, urgenţa este dată de începerea sezonului rece, de deszăpezirea care se va face
în acest oraş. Despre faptul că în martie 2021 expiră licenţa operatorului pentru activităţile
serviciului de salubrizare şi trebuie depusă o întreagă documentaţie la ANRSC. Sunt
lucruri care se fac cu 6 luni înainte.
Dl. Preşedinte:
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între S.C.
Salubritate Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad, pentru o perioadă de 4 ani.
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna. Rezeanu
Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., actul adițional la contractul de administrare încheiat între S.C. Salubritate
Craiova S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește domnul Butari Mihai Vlad, administrator S.C. Salubritate
Craiova S.R.L., în calitate de reprezentant legal, să îndeplinească procedurile
prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj.
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.4/2017.
Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova
S.R.L şi dl. Butari Mihai Vlad vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru şi 6
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu) şi 2 abţineri
(Sirop, Cosman).

Dl. Preşedinte:
Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 08.10.2020. Vă mulţumesc
pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Adrian Cosman

SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,
Tudosie Ramona
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