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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 19.12.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 16,  12 consilieri absenţi:  dl. Badea, dl. Toader, d-na Gheorghiţă, 
dl. Daşoveanu, dl. Cherciu, dl. Cilibiu, d-ra Predescu, dl. Beţiu, dl. Marinescu, dl. 
Ştefănescu şi dl. Vasile.  Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-nei viceprimar Calangiu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 22091/18.12.2014, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în şedinţă, în data de 19.12.2014, ora 09.00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2014.  

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2014.  

 
 

 Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi. 
 Dau cuvântul d-lui director Pascu pentru a prezenta cele 3 puncte. 
 Dl. director Pascu: 
 Aşa cum am prezentat şi în comisiile de specialitate care au avut loc în această 
săptămână, am spus că este posibil ca până la sfârşitul săptămânii să fie modificat 
proiectul sau mai bine zis bugetul Consiliului Local Municipal Craiova, prin 
suplimentarea plafonului pentru acordarea acelor hotărâri judecătoreşti care aveau termen 
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scadent pentru anul 2015. În cursul zilei de ieri ni s-a comunicat prin Direcţia Finanţelor 
Publice supliemntarea plafonului cu 3.000.650 lei, plafon care asigură acordarea sumelor 
prevăzute în hotărârile judecătoreşti şi pentru celelalte categorii din personalul bugetar, 
în speţă, funcţionarii publici din cadrul Primăriei municipiului Craiova, Poliţia Locală 
Craiova şi instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Craiova.  
Ca atare, am mopdificat bugetul municipiului Craiova cu 3.000.650 lei care s-a dus 
numai pe cheltuieli de personal, am modificat bugetul Poliţiei Locale, unde, la fel, am 
suplimentat cu suma necesară pentru a acoperi plata acestor hotărâri judecătoreşti şi 
bugetul general consolidat cu aceeaşi cifră. Bugetele instituţiilor de cultură sunt preluate 
în bugetul nostru şi este în sarcina ordonatorului principal de credite să le aprobe urmând 
ca în cursul zilei de astăzi, după aprobarea bugetului local, imediat să fie aprobate de 
către ordonatorul de credite şi bugetele dumnealor. Acesta este obiectul şedinţei de 
astăzi. 
 Dl. Pană: 
 Ieri a fost o interpelare aici. Care este răspunsul? Se rezolvă şi problema celor de 
la spitale? 
 Dl. director Pascu: 
 În ceea ce priveşte spitalele plafonul nu este suficient pentru a se acorda hotărâri 
judecătoreşti şi la spitale, este nevoie să aibă şi sursa. Noi pentru celelalte categorii de 
personal bugetar, aveam sursa banilor în bugetul local, iar pentru spitale, sursa trebuia să 
vină de la Casa de Asigurări de Sănătate care nu a asigurat sursa pentru nici unul din 
spitale. Ca atare, nu putem să le acordăm plafon pentru a acoperi sau a plăti aceste 
hotărâri judecătoreşti. 
 Dl. Pană: 
 În acest caz, noi putem să facem ceva către CAS, o scrisoare, o adresă, pentru că, 
totuşi, a fost o interpelare în plen. 
 Dl. director Pascu: 
 Este contract de prestări servicii încheiat între fiecare spital şi CAS şi nu putem noi 
să facem nimic.  
 
                                                                 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2014.  

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 municipiului Craiova, 

pe anul 2014, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 722.779,00 mii lei, 
b) cheltuieli în sumă de 739.783,00 mii lei, 

conform anexelor nr.1- 8 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.6/2014. 
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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. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

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 2014, după cum urmează: 
- total venituri – 12.510,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
- total cheltuieli – 12.510,00 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 Hotătârea Consiliului  

Local al Muncipiului Craiova nr.12/2014. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Poliţia Locală 
Craiova 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 rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014.  
        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 2014, după cum urmează: 
a)  total venituri – 886.256,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 904.101,00 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.17/2014. 
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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   Dl. Pană: 
        Pentru că tot vorbim de buget, am şi eu ceva de spus. Nu este interpelare.Vreau să 
felicit echipa de volei pentru faptul că  pentru prima oară în ultimii 8 ani de zile, poate o 
perioadă mai îndelungată când să ştim cu toţii că suntem consilieri şi nu toată lumea 
poate iubeşte sportul, dar a devenit o emblemă pentru municipiul Craiova echipa de 
volei. S-a calificat în sferturile de finală şi este bine să-i felicităm şi merită toate 
aplauzele noastre. Vă mulţumesc.                                                                           

 
 

 
                                                     
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 19.12.2014. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Cristina Mariana CALANGIU Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


