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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 22.12.2021 

   
 
 

 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi 23, 2 consilieri sunt absenţi motivat ca urmare a demisiei (d-
na Barbu Gheorghita Daniela şi dl. Vasilcoiu Cristian Madalin) şi  2 consilieri absenţi (dl. 
Vasile Marian şi dl. Dinescu Sorin Nicolae). Şedinţa este statutar constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
          Îl invit pe dl. consilier Marinescu Radu să prezideze lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
          Vreau să anunţ că voi vota verbal datorită faptului că nu-mi funcţionează aplicaţia 
petru vot. 
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a consiliului local al Municipiului Craiova din 
data de  22.12.2021. 
       Prin Dispoziţia nr. 7263/16.12.2021,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.3 lit.b, art.135, art.136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 
alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, modificată și completată; Primarul Municipiului Craiova a convocat 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va desfășura  
on-line, prin apricaţia pirs-eprim, în data de 22.12.2021, ora 10,00,  cu următorul proiect 
al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local 
al dnei.Barbu Gheorghiţa Daniela 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local 
al dlui.Vasilcoiu Cristian Mădălin 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.385/2021 referitoare la  aprobarea cuantumului şi a 
numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 

 
 

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 22.12.2021, 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. 

 
 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local 
al dnei.Barbu Gheorghiţa Daniela 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local 
al dlui.Vasilcoiu Cristian Mădălin 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.385/2021 referitoare la  aprobarea cuantumului şi a 
numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Craiova, pe anul 2021 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de 
consilier local al dnei.Barbu Gheorghiţa Daniela 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 

la vot în ansamblu. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog frumos să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Voi vota pentru. 

Art.1.  Se ia act de demisia din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a doamnei Barbu Gheorghiţa Daniela şi, pe cale de 
consecinţă, se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a  
mandatului acesteia. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
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  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi dna.Barbu Gheorghiţa Daniela 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 încetarea prin demisie a mandatului de 
consilier local al dlui.Vasilcoiu Cristian Mădălin 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 

la vot în ansamblu. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog frumos să votaţi în aplicaţie . Eu voi vota pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Voi vota pentru. 

Art.1.  Se ia act de demisia din funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, a dlui.Vasilcoiu Mădălin-Cristian şi, pe cale de consecinţă, 
se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a  mandatului 
acestuia. 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi dl.Vasilcoiu Mădălin-Cristian 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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.385/2021 referitoare la  aprobarea cuantumului 
şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aşa cum am spus şi în şedinţa de comisie, deşi acolo am primit clarificări că 

aceste burse se referă la semestrul I, doresc să supun atenţiei executivului că bursele 
pentru semestrul II al căror cuantum se va decide în ianuarie – februarie anul viitor, ar 
trebui să fim mult mai atenţi la modalitatea de alcătuire a acestora pentru că, aşa cum v-
am spus şi în şedinţa de comisie, 100 lei este o sumă destul de mică şi ar trebui să fim 
destul de atenţi la bursele sociale şi chiar şi la cele de studiu, să le dăm în funcţie de 
intervale de note pe care le iau copiii şi să creştem, evident, cuantumul acestora, pentru 
că eu m-am uitat in oraşe similare, în Cluj, de exemplu, sau în sectorul II în Bucureşti şi 
cuantumul acestor burse merge chiar până la undeva la 500 lei la cele sociale. Doresc să 
supun atenţiei executivului ca pentru bursele aferente semestrului II ori să majorăm 
bugetul şi atunci numărul de copii care beneficiază poate să rămână acelaşi, ori să mai 
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scădem numărul beneficiarilor şi să majorăm sumele. Dar este clar că trebuie făcut ceva 
pentru că 100 lei este o sumă mult prea mică pentru a face vreo diferenţă, adică nu se 
simte. Am văzut exemple de bună practică în alte municipalităţi. V-am spus, putem pe 
paliere de note, pe intervale, în funcţie de ce performanţe au la concursuri, familiile din 
care provin ce venituri au ş.a.m.d. Adică există pârghii să dieferenţiam şi mai mult aceste 
burse. Asta este observaţia pe care voiam eu să o adaug la acest punct. 

Dl. Preşedinte: 
Din câte îmi aduc aminte, am discutat şi la comisie chestiunea asta şi punctul 

dvs. de vedere a fost bine primit în sensul că vom încerca să concurăm şi criterii pentru 
viitor, evident şi cu sprijinul dvs. că sunteţi autorul ei. Asta este o iniţiativă.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Cu siguranţă! 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă îmi permiteţi, o scurtă intervenţie. Tot ceea ce facem este în baza legii şi 

a ordinului de ministru, deşi cuantumul şi criteriile, toate sunt stabilite prin ordin de 
ministru. Chiar la ultima întâlnire pe care am avut-o cu AMR-ul, unul dintre cei care a 
protestat vizavi de aceste criterii de acordare a burselor, a fost chiar dl. Boc pe care tocmai 
l-a nominalizat aici dl. Drăgoescu. Deci nu facem altceva decât să respectăm legea. 
Mulţumesc!  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în aplicaţie. Cei care nu sunt 

în aplicaţie votează verbal, ceilalţi în aplicaţie. Eu voi vota pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Voi vota pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.385/2021 referitoare la aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 
şcolar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
municipiului Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 

la vot în ansamblu. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu voi vota pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
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Voi vota pentru. 
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2021, după cum urmează: 
a) total venituri-931.941,41 mii lei (601.825,41 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 330.116 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-923.057,41 mii lei (601.825,41 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 330.232 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 

Craiova, pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.122/2021. 

Art.4. 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. 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus 

la vot în ansamblu. 
Dl. Preşedinte: 
Eu voi vota pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Voi vota pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2021, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.515.228,41 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.518.543,41 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.132/2021. 
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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D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Vă doresc sărbători fericite tuturor! 

  
 
 
 
     Dl.  Preşedinte: 
 Sărbori fericite! Un an cât mai bun! Să ne vedem cu bine şi sănătoşi! 
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 22.12.2021. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL, 
            Radu Marinescu                                                       Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, 
            Irina Stuparu 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
        Data:                                                                                   ÎNTOCMIT, 
       Semnătura:                                                                          Tudosie Ramona 
                                               Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
                                                                        şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                                 Data: 
                                                                                                 Semnătura: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


