
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.10.2011 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, 2 consilieri sunt absenţi motivat (Sas, Predescu), iar 2 
consilieri întârzie (Tudor, Radu Marin Traian). Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale 
pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Emilian Ştefârţă care preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 16010/12.10.2011, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă extraordinară în data de 18.10.2011, ora 10.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, pe primele nouă luni ale anului 2011. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe, pe 
primele nouă luni ale anului 2011. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe 
nerambursabile, pe primele nouă luni ale anului 2011. 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi 
a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele nouă 
luni ale anului 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local, a unor ajutoare lunare, 
consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru 
încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat. 

 



  

     Supun la vot ordinea de zi în bloc. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
Intrăm în dezbateri.  
 
                                                                           
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Municipiului Craiova, pe primele nouă luni ale anului 2011. 
     Dl. Cherciu: 
     La acest punct de pe ordinea de zi, am o singură solicitare către executiv, şi anume, 
cu toţii am constatat că la capitolul „cultură, recreere şi religie” din cheltuielile 
efectuate până la sfârşitul lunii septembrie, în jur de 11 milioane sunt alocate pentru 
spaţii verzi, cimitire, şi, este specificat, întreţinerea şi cheltuielile de exploatare şi 
reparaţii cu fântânile arteziene. Deoarece am avut la dispoziţie exclusiv totalul acestui 
capitol bugetar, solicitarea mea către executiv este să primesc până la următoarea 
şedinţă ordinară un raport detaliat în care fiecare din aceste cheltuieli să fie evidenţiată 
separat. În special sunt interesat de cheltuielile pentru reparaţii şi exploatare pentru 
fântânile arteziene.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Ca şi o completare la ceea ce a spus dl. Cherciu, i-aş ruga pe colegii care 
administrează fântânile de la RAADPFL, să constate că temperaturile sunt sub zero 
grade, cel puţin ieri şi azi dimineaţă erau sub zero grade şi fântânile arteziene merg. 
Cred că trebuie să oprim un pic cheltuielile la acest capitol. Când o să fie vreme 
frumoasă, cu siguranţă, putem să dăm drumul la aceste fântâni, dar cred că avem 
obligaţia să avem grijă de banii craiovenilor. Fac un apel la colegii care administrează 
aceste fântâni. La punctul 1 avem anexa 4 în care sunt prevăzute câteva aspecte legate 
de cheltuielile bugetare pe fonduri europene. Şi la comisia de buget finanţe de ieri, am 
constatat, zic eu, foarte corect  precizarea făcută de unii colegi care au făcut observaţii 
pertinente legate de nivelul cheltuielilor şi aş vrea să vă spun că din această execuţie 
bugetară rezultă că la 30.09.2011, avem necheltuiţi şi pentru acest lucru o să reducem 
din buget aceşti bani, pentru că nu i-am cheltuit, 10.506.445 lei. Deci aproximativ 2,5 
milioane euro pe care până la 30 septembrie, deci până acum două săptămâni, nu am 
reuşit să-i cheltuim şi cu siguranţă nu-i vom mai putea cheltuim, pentru că la această 
şedinţă vom lua act de această execuţie bugetară. De asemenea, la cheltuieli de 
funcţionare, aici lucrurile stau ceva mai bine, dar nu foarte bine. Avem 301 mii 
prevederi şi 270 mii plăţi, deci undeva aproape de 90%. Din punctul meu de vedere, nu 
stăm deloc bine la ceea ce înseamnă dezvoltare, investiţii, aici putem spune că execuţia 
bugetară pe primele 9 luni este de doar 65%, iar din punctul meu de vedere, practic, în 
două luni de zile nu cred că putem să mai avem mari realizări. Sper să urce acest 
procent de aşa manieră încât la sfârşitul anului să constatăm că foarte multe dintre 
proiectele pe care ni le-am propus în luna martie atunci când am făcut bugetul, s-au şi 
realizat. Şi unul dintre ele pe care eu l-am propus şi în care cred foarte mult şi trebuie 
să credem cu toţii, este cel al realizării unui spital municipal. Am pus banii pentru 
realizarea unui studiu de fezabilitate care era primul pas, din păcate nu s-a întâmplat 



  

nimic, acest studiu de fezabilitate în mod obligatoriu trebuie realizat pentru a urma 
ceilalţi paşi, iar aceşti paşi, cel puţin cei care s-au ocupat de Direcţia de Programe şi 
Proiecte îi cunosc foarte bine. Şi aş vrea să vă dau exemplul Consiliului Judeţean 
Vâlcea, care a accesat acum o lună de zile 20 milioane de euro bani nerambursabili 
pentru realizarea unui spital judeţean. Suntem la fel de eligibili ca şi ei să realizăm şi 
noi un spital municipal pe bani europeni şi aş îndrăzni să spun că peste suma de 20 
milioane de euro, chiar dacă sunt considerate cheltuieli neeligibile, am putea să 
promovăm şi un alt proiect pentru a aduce la standardele de funcţionare acest spital 
municipal. Eu cred că este de datoria noastră, deşi spunem de trei ani şi jumătate că 
sănătatea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care să le promovăm, eu cred 
că acest proiect se poate realiza cu uşurinţă în următorul an, dar dacă începem de acum 
să realizăm acest studiu de fezabilitate. Subiectul este în felul următor, avem execuţie 
bugetară la 30.09. şi, după cum v-aţi uitat şi dvs. pe lista de investiţii şi aţi văzut că la o 
rubrică lipseşte o anumită investiţie, foarte multe dintre aceste investiţii nici măcar nu 
au pornit de la faza de studiu de fezabilitate, iar eu am punctat unul dintre ele, n-o să le 
iau pe celelalte că sunt foarte multe, unul dintre ele, cred că sunt cel puţin 20 în situaţia 
asta, dar unul care este absolut necesar pentru noi, craiovenii.  
     Dl. Preşedinte: 
     Şi eu am observat nişte lipsuri, de exemplu la cimitirul Ungureni, unde s-a sistat 
lucrarea, eu am pus suflet în această lucrare, sper că se va relua într-un viitor apropiat. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.   Se aprobă execuţia bugetului local la data de 30.09.2011, conform anexelor 1-4 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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.          
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor 
externe, pe primele nouă luni ale anului 2011. 

     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 execuţia bugetului creditelor externe şi interne pe primele nouă luni 

ale anului 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 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 execuţiei bugetului fondurilor 
externe nerambursabile, pe primele nouă luni ale anului 2011. 

     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 execuţia bugetară a fondurilor  externe nerambursabile pe primele 

nouă luni ale anului 2011, conform anexelor 1şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.       
 
 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor 
publice şi a activităţilor finan ţate integral sau parţial din venituri proprii, 
pe primele nouă luni ale anului 2011. 

     Dl. Viceprimar Dincă: 
     În comisia de buget finanţe au existat discuţii legate de modul de realizare a 
încasărilor la instituţiile de învăţământ şi a unora dintre spitale, nu toate, şi modul de 
cheltuire a acestor bani. După cum ştiţi, la punctul 5 avem rectificarea bugetului nostru 
propriu, al municipiului Craiova. Acolo rectificările sunt doar de fineţe, sunt sume mici 
care se rectifică în plus şi în minus, dar dacă observăm bugetele acestor instituţii de 
învăţământ, şi a unei părţi din spitale, vedem că este o discrepanţă mare între ceea ce 
au avut ca prevederi şi ceea ce au încasat. La acest moment vă pot spune că situaţia 
respectivă rezultă din faptul că nu s-a aplicat atunci când s-au realizat aceste bugete, 
pentru că legea nu i-a obligat, aşa cum ne-a obligat pe noi ca şi autoritate publică 
locală, să facă un buget egal cu sumele încasate în anul anterior. Cred că acum este 
momentul adevărului să constatăm care este execuţia bugetară la 9 luni, dar şi la 12 
luni, iar anul viitor când vom face bugetele instituţiilor de învăţământ şi ale spitalelor,  
să aplicăm aceeaşi regulă pe care o aplicăm la întocmirea bugetului pentru municipiul 
Craiova şi anume să prevedem ca şi încasări sumele pe care aceste instituţii le-au 
realizat în anul 2011. În măsura în care vor avea realizări suplimentare faţă de ceea ce 
am prevăzut, legea ne permite ca din trei în trei luni să mărim aceste prevederi 
bugetare şi să dăm posibilitatea şcolilor să cheltuiască banii pe care i-au încasat în plus. 
În aceste condiţii, cu siguranţă că vom avea la nouă luni sau la douăsprezece luni o 
execuţie bugetară foarte foarte aproape de ceea ce am prevăzut la începutul anului. 
Aceasta este  propunerea mea şi eu cred că trebuie s-o reţinem cu toţii, iar peste trei 
luni când vom vota noul buget, să aplicăm aceeaşi regulă pe care o aplicăm 
municipiului Craiova, la realizarea bugetului local.  
     Dl. Boboc: 
    Eu am atenţionat şi în comisia de buget finanţe că situaţia prezentată nu este de 
natură să ne bucure şi am încercat să identificăm în comisia de buget care ar fi aceste 
cauze. La ce mă refer.  Din 72 de unităţi subordonate consiliului local, care sunt 



  

prezentate în raport, 67 nu şi-au realizat prevederea bugetară şi nerealizările sunt 
substanţiale. Ar putea exista două motive. Fie bugetele care s-au propus nu au fost 
fundamentate corespunzător,  şi aici trebuie să vedem ce s-a întâmplat, de ce au fost 
acceptate dacă ele nu au avut la bază o fundamentare bazată pe resurse sau există o 
lipsă de preocupare din partea managementului instituţiilor respective. Adică oricine se 
uită pe acest material, poate să sesizeze, că dacă ar fi 15- 20, am spune că sunt cazuri 
izolate, dar, până la urmă, este un fenomen. Peste 85% din aceste instituţii, nu-şi 
realizează prevederile. De aceea, eu aş dori ca această situaţie să fie aprofundată şi să 
se încerce să se identifice care sunt adevăratele cauze, pentru că situaţia are implicaţiişi 
asupra cheltuielilor care s-au efectuat la domeniile respective. De exemplu, dacă 
vedem în anexa  2 şi luăm sănătatea, din 90.488.000 s-a cheltuit 61 milioane. Dacă s-au 
cheltuit 61 de milioane, înseamnă că s-au încasat mai puţin, deci venituri mai puţine şi 
s-a afectat calitatea serviciilor medicale prestate. Şi în alte domenii, şi în învăţământ, şi 
în alte domenii în care nu s-au realizat, se poate judeca sub această formă. Neexistând 
bani, şi aşa nu sunt bani suficienţi, există afectate serviciile care sunt prestate de aceste 
instituţii. De aceea, nu avem ce să facem, execuţia trebuie votată, este un fapt 
consumat. Problema este că ar trebui aprofundată această problemă să vedem care sunt 
adevăratele cauze. Dacă s-a făcut un buget formal, lipsit de argumente şi fără a avea la 
bază resursele posibile  existente, atunci trebuie să fim mai atenţi când se vor prezenta 
bugetele pentru anii următori. Dacă există lipsă de preocupare din partea 
managementului din instituţiile respective avem datoria să analizăm şi să vedem ce se 
întâmplă acolo. Eu nu am reuşit din raport, să identific care sunt adevăratele cauze. Am 
rugămintea la executiv să aprofundeze această problemă. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu privire la instituţiile de învăţământ, ce-i drept nu scrie în raport  acest lucru, are 
dreptate dl. Boboc, am observat execuţia bugetară de anul trecut. Din punct de vedere 
al veniturilor şi al cheltuielilor, se înscriu cu un procent de 5 maxim 10%, ca şi 
execuţie bugetară, mai mult decât anul trecut. Practic, se păstrează în aceleaşi limite, 
având în vedere că 5-10% se înscrie în marja de inflaţie şi de creştere a preţurilor. Din 
punct de vedere al spitalelor, acestea sunt pentru prima dată, primul an bugetar când 
sunt în subordinea noastră. Unele dintre ele au înţeles la momentul oportun cam cum 
trebuie creat bugetul după noile reguli şi am încercat să le impunem regulile pe care le 
avem noi în consiliul local, iar în acest sens vedem că Spitalul de Pneumo este într-o 
situaţie bună şi cu siguranţă că acest lucru va continua. Celelalte două spitale din punct 
de vedere al cheltuielilor făcute în anii anteriori, se păstrează în aceleaşi limite, iar ca şi 
concluzie pe cele trei spitale, lucrurile se puteau rezolva dacă aveam de aplicat aceeaşi 
regulă, încasările de anul trecut să fie considerate venituri pentru anul acesta şi dacă 
vor aplica inclusiv la oricare dintre instituţiile noastre aceeaşi regulă, veţi vedea că 
vom avea o execuţie bugetară corectă.  
     Cu privire la serviciile medicale, având în vedere regulile care s-au creat la nivelul 
Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ştim cu toţii, cu 
cât un spital este mai bine echipat, cu cât are mai multe secţii, cu cât este mai bine 
dotat, cu cât oferă mai multe servicii, cu atât este clasificat mai bine şi primeşte bani 
mai mulţi. De aceea am spus la primul punct că numai în măsura în care vom face un 



  

spital şi vom investi foarte mulţi bani în el, vom avea posibilitatea să încasăm mai 
mulţi bani de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Până atunci avem Spitalul de 
Pneumo care beneficiază de sume importante de bani pentru că desfăşoară nişte 
programe naţionale şi sunt bani pe aceste programe,  cei de la Neuro, de asemenea, au 
la îndemână nişte programe naţionale şi sunt finanţaţi din aceste programe, din păcate 
Spitalul Municipal nr. 2  nu beneficiază de acest tip de program la nivelul la care 
beneficiază celelalte pentru că nu au specialităţi de acest tip, iar de servicii medicale la 
standarde normale, fireşti,  europene, aşa cum ne place nouă să spunem, vom putea 
vorbi numai în măsura în care vom avea un spital dotat şi de clasa I pentru că ei au fost 
categorisiţi în mai multe clase. Numai în măsura în care vom reuşi să-i clasificăm în 
prima clasă vom putea vorbi de o finanţare foarte bună, pentru că serviciile medicale 
sunt aproape în totalitate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, noi putându-i 
finanţa doar pe ceea ce înseamnă investiţii şi pe reparaţii, nu pe actul medical în sine. 
     Dl. Preşedinte: 
     Părerea mea este că nu trebuie să aşteptăm să apară un nou spital ca să le facem pe 
acestea care să devină fiabile. Un spitalul apare greu, şi actul de proiectare, şi studiul 
de fezabilitate, şi ridicarea, şi utilarea lui, se face în timp lung. Până atunci eu zic că 
trebuie să ne ocupăm de viabilizarea a ceea ce înseamnă ce avem, pentru că cu gândul 
că vom aştepta această Fata Morgana, un nou spital, poate se va îndeplini, poate nu, 
până atunci cetăţenii Craiovei vor avea de suferit.  
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?           
   Art.1.  Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii, pe primele nouă luni ale anului 2011, conform 
anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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 rectific ării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Cherciu: 
     La acest punct am de făcut o observaţie şi în acelaşi timp şi un amendament. În 

raportul de specialitate care însoţeşte proiectul de hotărâre, se argumentează la un 
moment dat  suplimentarea veniturilor provenind din taxe şi impozite locale cu o sumă 
totală undeva în jurul a două milioane o sută mii lei. Mi se pare această presupunere cu 
totul şi cu totul nejustificată pentru că în aceste condiţii de criză mi se pare cuminte, să 
spun aşa, să păstrăm nivelul veniturilor provenite din taxe şi impozite locale şi în nici 
un caz să presupunem că până la sfârşitul anului vom încasa pe spinarea 
contribuabililor din acest municipiu o sumă de încă două milioane o sută de mii. Ţin să 
precizez de asemenea, că această propunere de suplimentare a veniturilor este, 
oarecum, inedită pentru că în absolut toţi anii de până acum, ştim cu toţii că am avut 



  

mari probleme în încasarea acestor venituri şi aproape în fiecare an, dacă nu chiar în 
toţi, la execuţia bugetară finală am constatat că în acest capitol am avut deficit. A 
presupune că ceea ce s-a întâmplat în primele nouă luni când la fel de bine ştim cu toţii 
că  există, pe de o parte, termenul de 30 martie în care  contribuabilii sunt bonificaţi 
dacă plătesc la timp, respectiv termenul limită de 30 septembrie, se va întâmpla şi până 
la sfârşitul anului, este de-a dreptul hazardant şi îmi întăresc cele afirmate având în faţă 
chiar execuţia bugetară până la jumătatea lunii octombrie la care constatăm că deja 
acest capitol înregistrează un deficit de 1 milion opt sute mii. Acestea fiind zise, 
propunerea mea de amendament pentru acest capitol este să păstrăm prevederea 
bugetară legată de nivelul taxelor şi impozitelor locale, asta însemnând practic că vom 
face o corecţie negativă corespunzătoare doar sumei provenite din celelalte capitole 
care nu au fost încasate. 

   Dl. Boboc: 
  Eu vreau să precizăm şi să fim foarte exacţi ce facem azi. În conformitate cu legea 

finanţelor publice, noi rectificăm bugetul cu ceea ce s-a realizat. Această creştere este 
deja realizată şi avem obligativitatea de a lua act că este realizată şi de a  rectifica 
bugetul. Se poate rectifica în plus sau în minus cu ceea ce există, deci nu facem o 
proiecţie până la sfârşitul anului. Este un punct de vedere şi, de aceea, cu tot respectul 
pentru dl. Cherciu, personal nu putem fi de acord cu acest amendament care nu 
presupune o creştere, ci presupune constatarea existentului la ora actuală. 

    Dl. Viceprimar Dincă: 
    Constatările, eu răspund de Direcţia de Taxe şi Impozite şi cred că dacă recitim 

punctele 1 şi 2 de pe ordinea de zi, veţi vedea că acolo am constatat execuţia bugetară, 
adică ceea ce s-a întâmplat până la data de 30 septembrie. Execuţia bugetară înseamnă 
să constatăm ceea ce s-a întâmplat până la 30 septembrie. Adtăzi la punctul 5 votăm 
bugetul cu care vom merge până la 31 decembrie 2010, adică până încă două luni şi 
jumătate. Acesta este bugetul pe care trebuie să-l execute primăria până la acea dată. 
Nu este cel pe care l-am votat noi în martie. De aceea îi spune şi rectificare bugetară. 
Acum, raportat la lege, legea ne permite să facem rectificări pozitive şi ne obligă să 
facem rectificări negative. De ce ne permite să facem rectificări pozitive? Pentru că 
orice manager de instituţie publică poate să-şi urmărească execuţia bugetară pe fiecare 
trimestru şi suntem în faza să rectificăm execuţia bugetară la nouă luni, să-şi dea seama 
ce se va întâmpla în următoarele trei luni. Atenţie! Noi, în momentul în care mărim 
prevederea, asta facem, mărim prevederea de la Taxe şi Impozite locale, asta 
presupune ca la data de 31 decembrie 2011 va trebui să  avem încasaţi încă un milion 
nouă sute mii în plus  faţă de cât prevăzusem în martie. Întrebarea este: vom reuşi să 
încasăm mai mulţi bani decât în martie? Dl. Cherciu spunea că în nici un an din cei trei 
nu am reuşit să avem încasate sumele prevăzute la taxe şi impozite locale, nici în 
primul trimestru, nici în al doilea, nici la finele anului. Niciodată nu am făcut o 
rectificare negativă acolo, deşi în fiecare an constatam la finele anului că nu am încasat 
banii. Acum suntem în situaţia de a face o rectificare pozitivă, dar nu numai pe ceea ce 
înseamnă cheltuieli ci şi pe ceea ce înseamnă venituri, pentru că noi astăzi putem 
hotărâ dacă mărim obligaţia celor de la taxe şi impozite de a încasa mai mulţi bani, 
sau, cu alte cuvinte, mărim prevederea pentru veniturile de la taxele şi impozitele 



  

locale, şi craiovenii ar trebui să vină să mai aducă faţă de cât prevăzusem noi, încăea 
prudenţă de a păstra aceeaşi prevedere bugetară, având în vedere că după primele 
cincisprezece zile de execuţie din octombrie, vedem că pe luna octombrie nu vom avea 
practic din cei două milioane de lei pe care i-am încasat în plus până la finele lunii 
septembrie, nu vom mai rămâne decât cu 200 mii lei în plus. De ce această diferenţă în 
doar o lună de zile? Exact ce a spus dl. Cherciu.  Pentru că obligativitatea plăţilor fără 
penalităţi este până la 30 septembrie şi foarte mulţui contribuabili au venit şi au plătit 
în mod voluntar această sumă până la 30 septembrie.  Dacă vom face această 
rectificare pozitivă şi  nu vom avea prudenţa necesară, vom constata că la finele anului 
ceea ce am suplimentat acum va reprezenta un minus de două milioane de lei în buget. 
Este foarte simplu la ceea ce înseamnă impozitul pe venitul global nu avem ce să 
spunem pentru că avem trei milioane şi jumătate în minus, deci ceea ce spun eu că o să 
se întâmple în decembrie la taxe şi impozite locale, deja s-a întâmplat la ceea ce 
înseamnă sume defalcate din impozitul pe venitul global, iar în acest sens cred că 
trebuie să avem o rectificare bugetară pentru că acesta este subiectul acestei hotărâri de 
consiliu, o rectificare bugetară prudentă şi foarte foarte bine orientată pe ceea ce vom 
încasa în următoarele două luni şi jumătate.  

    Dl. Cherciu: 
     Ii multumesc d-lui Boboc ca mi-a atras atentia. Pe de alta parte vreau sa-i raspund 
ca si dansul oarecum are o pozitie contradictorie, adica un pic mai devreme facea 
referire la bugete nerealiste, ori de aceasta data dansul inteleg ca are pozitia sa marim, 
sa acceptam niste venituri iluzorii, despre care, repet, intr-adevar avantajul meu fata de 
dl. Boboc este ca am solicitat o situatie la zi a acestui cont si conform acestei situatii, 
repet, la data de 13.10.2011, veniturile din impozite si taxe locale inregistreaza deja un 
deficit de minus un milion opt sute douazeci si trei de mii. Acestea sunt motivele 
pentru care am facut aceasta propunere. Pe de alta parte recunosc ca mi-0a scapat 
faptul ca atata vreme cat propune o rectificare a veniturilor, trebuie sa precizezi si de 
unde anume vom umbla la cheltuieli. Asta mi-a scapat, intr-adevar, si pentru aceasta 
am doua variante: fie sa rugam pe dl. Pascu sa spuna care ar putea fi sursa diminuarii 
cheltuielilor corespunzatoare reducerii de venituri, sau am propunerea de diminuare 
corespunzatoare a cheltuielilor care oricum se faceau la capitolul autoritati, respectiv 
tranzactii privind datoria publica si imprumuturi.  
     Dl. Boboc: 
     Eu nu am cerut in mod expres sa marim sau sa rectificam bugetul pozitiv cu sumele 
acestea, eu am facut trimitere la metodologia rectificarii bugetului si am spus ca 
aceasta suma este deja realizata si, in conformitate cu legea, bugetul trebuie rectificat. 
Dar, pentru a fi cat mai explicit avem aici directorul economic care poate sa spuna 
exact. Deci nu am sustinut in mod expres marirea acestui buget, eu am facut trimitere 
la metodologia de rectificare a bugetului. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Eu cred ca cu aceasta metodologie am inceput. Repet, in ceea ce priveste 
rectificarile pozitive, autoritatea publica poate. In ceea ce priveste rectificarile 
negative, autoritatea publica este obligata. Potrivit legii, avem posibilitatea cand avem 
bani in plus, sa rectificam pozitiv, daca suntem suficient de prudenti asteptam sa 



  

vedem ce se intampla si avem avantajul ca avem 15 zile si am vazut ce se intampla, iar 
daca avem sume in minus fata de prevederi, sume neincasate, avem obligatia, potrivit 
legii, sa facem aceasta rectificare bugetara. Aceasta este legea, aceasta este 
metodologia prin care se face rectificarea bugetara. 
     Dl. director Pascu: 
     As vrea sa incep cu o completare. Dl. consilier Cherciu, sa stiti ca nerealizarea de 
venituri proprii din taxe si impozite la data de 13 este de 357 mii lei, nu de 1 milion opt 
sute douazeci si trei.  Venituri proprii din impozite si taxe locale. 107.764, iar la data 
de astazi, suntem in data de 18, va garantez ca am depasit veniturile la zi din taxe si 
impozite aferente lunii octombrie. Noi corectura o avem pe taxe si impozite locale. V-o 
pun la dispozitie, 357.067 mii lei. In ceea ce priveste rectificarea bugetului, avem 
obligatia legala, conform Ordonantei 63 de modificare a legii privind finantele publice 
locale, de punere de acord a veniturilor incasate cu cheltuielile posibil de efectuat din 
aceste venituri. Cand noi am propus compensarea intre 3.500 mii lei pe care le 
realizam din impozit pe venit cu 2.100 din impozite si taxe locale n-am facut decat sa 
echilibram acest buget in conditiile in care dvs. nu sunteti de acord cu suplimentarea 
unor venituri deja realizate la data de 30.09., ba mai mult chiar veniturile aferente pe 
luna octombrie in data de 18 sunt realizate la  zi, deci este clar ca pana la finele anului, 
aceste venituri vor fi suplimentate fata de ceea ce propunem noi astazi, va trebui in 
mod automat sa ne ducem pe partea de cheltuieli cu o diminuare de 3.500.000 lei. In 
conditiile in care, respectand legea in care ni se spune ca nu putem diminua cheltuielile 
deja angajate legal, pentru ca nu exista decat o singura rezerva la subventia pentru 
energie termica unde avem o rezerva de 3.500.000 lei. In conditiile in care sunteti de 
acord, n-avem decat sa le diminuam inca 2 milioane din aceasta prevedere de 3.500.00 
lei si nu stim ce se intampla cu subventia, sau, mai bine zis, cu ajutorul pentru caldura 
pe care trebuie sa-l acordam in luna decembrie. La alte capitole de cheltuieli nu avem 
credite neangajate. Asa cum ati vazut, la capitolul 51 am avut acea rezerva de 700 mii 
la cheltuieli de personal si am preluat-o, iar la capitolul privind datoria.tranzactii si 
datoria publica nu mai avem nici un fel de rezerva la acest capitol. Pentru celelalte 
avem contract de imprumut, avem angajamente asumate pentru plata comisioanelor, 
creditul care are termen scadent in luna decembrie si dobanzile aferente. 
     Dl. viceprimar Dinca: 
     Am in fata executia bugetara la data de 13.10.2011. Prevederi la 10 luni 101.720 lei. 
Incasari cumulate anul trecut in 2010 de 96.793 lei. Deci mai putin ca anul acesta cu 
aproximativ 5 milioane de lei. Incasari cumulate la 13.10.2011, deci acum 3 zile – 
99.827,25 lei. Asta este suma pe care au incasat-o si era inregistrata in contul 
Trezoreriei. Asa scrie aici. Este executia bugetara nu este un tipizat de undeva. 
Diferenta fata de prevederi este de 1.823.142 lei. Nu este o problem[, banii acestia din 
punctul meu de vedere este posibil sa-i incasam pana la 30 octombrie. Raportandu-ne 
la ce s-a incasat in ziua respectiva, 192. mii lei. Pe luna urmatoare, luna noiembrie, 
daca marim aceasta prevedere bugetara de la 114 mii lei la aproximativ 116 mii lei, 
vom vedea ca la diferenta fata de prevederi vom avea din start 1.904.000 fata de ceea 
ce se prevazuse. Trebuie sa stim pentru ca dl. Boboc in mod cat se poate de pertinent a 
pus intrebari fata de celelalte institutii, a intrebat de ce nu se incaseaza, de ce nu se 



  

executa, de ce nu se cheltuieste si suntem in situatia in care sa derogam de la regula pe 
care am propus-o la inceputul anului si e vede ca a dat roade, pentru ca avem 1.900.000 
lei in plus si din punctul meu de vedere nu trebuie sa abdicam de la aceasta regula, iar 
la finele anului sa spunem ca am realizat un venit, iar, din punctul meu de vedere, ce a 
propus dl. Cherciu ne va duce in situatia in care vom avea posibilitatea ca in luna 
noiembrie si decembrie a acestui an sa facem rectificari pozitive reale, asa cum am 
facut anul trecut cand am dat si la institutiile de invatamant, cand am dat si la spitale, 
cand am dat inclusiv la clubul sportiv, cand am dat la institutiile de cultura, sume reale 
care erau in cont si care s-au platit. Va aduc aminte ca in anul 2009, desi aveam 
prevederi foarte mari inclusiv la capitolul cheltuieli, in ultima luna, in luna decembrie, 
bani in cont nu erau. Asta este batalia de a avea cat mai aproape prevederile de ceea ce 
realizam. Din punctul meu de vedere votam, dar luna viitoare, dl. Boboc ne va pune 
aceeasi intrebare pertinenta: de ce se intampla asta si am dat exemplu acum de ce se 
intampla asta, pentru ca nu avem intelepciunea sa respectam pana la capat aceasta 
regula cu strictete. Eu v-am spus in martie ca vom avea un buget destept, dovada ca 
urmeaza doar reglaje pline, nu disponibilizari, nu reduceri de fonduri foarte mari.  
     Dl. director Pascu: 
     Eu am spus ca acest 101.720 este compus din 95.859 lei si din 5.861 lei. Cei 5.861 
lei nu sunt bani din taxe si impozite, sunt bani care se transfera de la Ministerul 
Sanatatii pentru Serviciul Public de Crese   deci din acest motiv va apare dvs. pe 
venituri totale 114, pentru ca are in componenta 107 plus 6.900 care nu ne privesc pe 
noi. Acolo avem nerealizari de 1.466, dar aceia nu sunt banii nostri. Nu vin pe taxe si 
impozite. Pe taxe si impozite avem exact 107.674 incasate pana in momentul de fata 
pana la data de 13.10.2011, 95.500 lei. Din acest motiv am venit si am sustinut ca sigur 
realizam ceea ce noi ne propunem, la finele acestei luni. Adica plus 1.970 lei. 
     Dl. Presedinte: 
     Eu pot sa constat urmatorul lucru, ca citirea unui buget este un lucru la care 
specialistii se pricep mai bine decat politicienii. Daca intre noi exista si economisti, 
este in regula. Eu de acea nici nu particip la acest dialog pentru ca ma simt usor 
handicapat, depasit, din acest punct de vedere. De aceea eu zic ca a trecut acest punct 
prin comisia economica. Era bine daca se venea cu amendamentul direct din comisia 
economica.  
     D-na Secretar: 
     La comisia economica votul a fost negativ, dat fiind faptul ca au fost 4 voturi contra 
- 3 voturi pentru.  
     Dl. viceprimar Dinca: 
      Rugamintea mea este sa vorbim despre consilierii locali, cei care voteaza bugetul. 
Daca vorbim despre politicieni, sa vorbim la partidele noastre, iar aici am vorbit numai 
despre cifre, am vorbit numai de prevederi, am vorbit numai de executie bugetara. 
Cred ca, daca de acum inainte nu trebuie sa vorbim de fiecare proiect in parte si sa-l 
punem pe tapet asa cum este, nu este nici un fel de problema. In aceasta sedinta au fost 
niste dezbateri. La comisia de buget, acolo unde s-au discutat aceste proiect, a primit 
aviz negativ, au fost si niste discutii pe cifre. Eu de la sedinta de comisie am incercat 
sa-i dau d-lui Boboc niste explicatii fata de punctele celelalte si toata lumea a fost de 



  

acord ca vom studia aceasta problema si o vom repune pe tapet. Dl. Pascu mi-a 
transmis executia bugetara nu de pe 13 ci de pe 17, deci era o diferenta de vreo 4 zile 
intre ce discutam noi pe executie bugetara si ce este astazi, o diferenta care arata ca 
practic, in momentul acesta mai avem un minus fata de prevederi, dar nu de 
prevederile care ni se propun acum ci de prevederile pe care le-am votat in martie de 
aproximativ 808 mii lei. In minus. In acelasi timp vedem ca si incasarile pe zi sunt de 
223 mii. Facand un calcul simplu, cred ca ne putem apropia de suma propusa de 
dumnealui de 1.900 sa facem aceasta rectificare pozitiva, dar in acelasi timp, si il rog 
in primul rand pe dl. presedinte de sedinta, sa-si aduca aminte de aceasta sedinta si de 
cifrele discutate astazi, si peste o luna de zile cand vom incepe rectificarile si nu 
pozitive, ci negative, sa ne dea explicatii de ce se intampla asta. In mod normal ar 
trebui sa mi se ceara explicatii mie ca eu sunt cel care raspund de directia de taxe si 
impozite. Eu am spus ca raspund de ceea ce se intampla pe taxe si impozite locale. Ca 
stam intr-o pozitie corecta, chiar buna. Pe mine personal m-a convins si ii inmanaz si 
d-lui Cherciu aceasta executie bugetara la zi, putea sa mi-o dea de la sedinta de comisie 
de buget finante, dar cu amendamentul de a tine minte ce am discutat astazi in lunile 
noiembrie si decembrie cand vom discuta in fiecare luna de rectificari bugetare. 
     Dl. Presedinte: 
     Inteleg ca daca mai amanam vreo zi, doua, aceasta sedinta, situatia la zi era si mai 
buna si atunci eram si mai linistiti. Daca faceam imprudenta sa o tinem acum doua trei 
zile, era destul de catastrofala situatia. Vedeti ca de la o zi la alta lucrurile se schimba. 
     Va supun la vot proiectul de hotarare in ansamblu. Cine este pentru?               
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1-3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2011. 

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.       
 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

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 2011, 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.41/2011. 



  

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.       
 
 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local, a unor ajutoare 
lunare, consumatorilor vulnerabili din municipiul C raiova, care utilizează 
pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat. 
Dl. viceprimar Dincă: 

     După cum ştiţi, dinn păcate datorită faptului că la nivelul primarului nu s-a luat 
nici o decizie pentru a avea un raport corect cu cei de la CET, jumătate din oraş este 
fără apă caldă. Astăzi şi mâine va rămâne şi cealaltă jumătate. Nu pot să ascund că 
suntem în pericol să rămânem şi fără căldură toată iarna, inclusiv în această instituţie, 
că este în sistem centralizat. Noi, astăzi, votăm ajutoare de căldură. Îi asigur pe 
craioveni că avem suficienţi bani ca să plătim aceste ajutoare de căldură şi că am 
adoptat limita maximă de acordare a acestor ajutoare de căldură. Din proiectul de 
hotărâre discutat la comisia de buget finanţe  a rezultat că facem efortul financiar 
maxim pentru a susţine acest proiect de buget, şi, de asemenea, nu avem, în momentul 
de faţă, posibilitatea să spunem că acest ajutor de căldură îl dăm pentru căldură, 
pentru că ea nu există, în momentul de faţă, şi, din păcate, suntem în pericol să nu 
existe nici în luna noiembrie. Dacă există cineva din primărie care  să ne informeze 
despre  situaţia existentă în ceea ce priveşte furnizarea agentului termic, îi rog s-o facă 
fie în şedinţa aceasta, fie în scris pentru că fiecare dintre consilieri sau mare parte 
dintre consilierii locali care nu mai au apă caldă acum, m-au întrebat când o să vină. 
Şi le-am spus, fie când primăria va accepta să facă o compensare cu furnizorii, fie 
când va accepta să realizeze o scrisoare de garanţie bancară către cei de la CET. Nici 
una, nici cealaltă variantă nu a fost adoptată. Trebuie să le spunem corect craiovenilor 
că astăzi le votăm ajutoarele de căldură la limită maximă, dar că nu putem garanta că 
vor avea căldură în această iarnă. 

Dl. Preşedinte: 
     Vă mulţumesc şi eu, dl. Viceprimar, sunteţi şi optimist şi pesimist în acelaşi timp, 
fiecare înţelege ce vrea. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  

Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor 
vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, 
energie termică furnizată în sistem centralizat, prin compensarea procentuală 
aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita 
consumului mediu lunar definit prin  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2011-31.03.2012, după 
cum urmează: 

- 7% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este de până la 155 lei; 



  

- 14% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei; 
- 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 210,1 şi 260 lei; 
- 27% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 260,1 lei şi 310, lei; 
- 33% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei; 
- 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei; 
- 46% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei; 
- 53% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei; 
- 59% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei; 
- 61% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau 
persoană singură este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei; 
- 63% în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins 
între 786,1 lei şi 1.082 lei. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Direcţia 
Asistenţă şi Protecţie Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.       
                                                                                                                    
                                                                                                                
 
 
      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 18.10.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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