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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12.02.2015 

 
 
 
        Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri sunt absenţi (dl. Cherciu, dl. Dindirică, dl. Sas).  
Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, 
şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Daşoveanu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 2273/09.02.2015, în temeiul art.39 alin.2 şi alin.4 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 
12.02.2015, ora 10.00  în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a alocaţiei zilnice de hrană şi a 

sumelor necesare pentru acordarea drepturilor băneşti pentru îmbrăcăminte, 
încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 
materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, 
şcolarizaţi în învăţământul de masă din municipiul Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe, pe anul 2015. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile, pe anul 2015. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 

Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club 

Municipal Craiova, pe anul 2015. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 
2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo 
Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a proiectului „ECO Education for healthy environment”, în 
cadrul căruia Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.254/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.6”. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 
preţului de achiziţie a imobilului situat în municipiului Craiova, str.Amaradia, nr.70B, 
bl.F5a. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 
preţului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Craiova, galeria comercială a 
Centrului Comercial Auchan Craioviţa. 

24. Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de 
întreţinere-menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova. 
 
Peste ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova în 
Dosarul nr.5235/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova; 
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  În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a alocaţiei zilnice de hrană şi a 

sumelor necesare pentru acordarea drepturilor băneşti pentru îmbrăcăminte, 
încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 
materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, 
şcolarizaţi în învăţământul de masă din municipiul Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe, pe anul 2015. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor 

externe nerambursabile, pe anul 2015. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 

Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 

Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club 

Municipal Craiova, pe anul 2015. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 

activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 
2015. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2015. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2015. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo 
Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a proiectului „ECO Education for healthy environment”, în 
cadrul căruia Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.254/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) 
„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a 
municipiului Craiova – EFFECT 20.6”. 

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 
preţului de achiziţie a imobilului situat în municipiului Craiova, str.Amaradia, nr.70B, 
bl.F5a. 

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 
preţului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Craiova, galeria comercială a 
Centrului Comercial Auchan Craioviţa. 

24. Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de 
întreţinere-menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova. 

25. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova în 
Dosarul nr.5235/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova; 
 
 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local a alocaţiei zilnice de 

hrană şi a sumelor necesare pentru acordarea drepturilor băneşti pentru 
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, 
jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă din municipiul 
Craiova. 

     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 acordarea din bugetul local, începând cu data de 01.03.2015, a alocaţiei 

zilnice de hrană  pentru copiii/elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale 
şcolarizaţi în sistemul de învăţământ de masă din municipiul Craiova, aflaţi în 
familii, în cuantum de 16,6 lei/zi/persoană. 

Art.2. Plata alocaţiei zilnice de hrană se va face lunar, din bugetele instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului  ale căror cursuri le 
frecventează  copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale, proporţional cu 
numărul de zile de frecvenţă şcolară. 

Art.3. Se aprobă alocarea, din bugetul local, a sumelor necesare pentru acordarea  
drepturilor băneşti pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico/sanitare, 
rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, pentru copiii cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă din municipiul 
Craiova. 
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Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2015. 
 Dl. Badea: 

Am observat şi am studiat cu atenţie propunerile de proiect de buget pentru anul 
2015. Sunt multe lucruri interesnate, multe lucruri cu care sunt de acord, dar şi alte 
lucruri cu care nu sunt de acord. Ce am observat este faptul că în 2014 am avut un buget 
de 616 milioane lei adică 136 milioane euro. În anul 2015, avem un buget de 846 
milioane lei la un curs de 4,5 lei/eur deci 186 milioane euro. Avem o creştere de 50 
milioane euro la bugetul din 2015 faţă de cel din 2014. Creşterea vine din fonduri 
europene, din excedent bugetar în valoare de 44 milioane şi reportul de anul trecut la 
suma necheltuită aproximativ 26 milioane lei. Ce avem ca şi comentariu este că nu avem 
prea multe de spus pe ceea ce înseamnp segmente de funcţionare. Suntem de acord cu ce 
a propus esecutivul, însă avem opinii diferite ăe ce înseamnă segmente de dezvoltare. Ne 
legăm de programul de investiţii pentru că în ultima luna am cerut cu insistenţă ca în 
zona centrală să alocăm resurse financiare pentru construirea a două trei toalete publice. 
Nu este normal să nu avem nici măcar un grup sanitar operaţional dacă ne batem pentru 
statutul de capitală culturală europeană.Nu am văzut sume prinse pentru construcţia 
acestor tipuri de toalete. Am intrat pe ceea ce înseamnă investiţii pentru învăţământ și nu 
am văzut nici un teren de sport prins pentru reamenajare. În ultimele 6 luni am militat tot 
timpul pentru construcţia de terenuri de sport în incinta şcolilor şi liceelor pe 
considerentul că banii se duc către copiii craiovenilor ceea ce este extrem de important. 
Am constatat că la segmentul de sănătate, este vorba de capitolul 66, avem o sumă 
extrem de mică alocată, 568.000 de lei. Este vorba despre o sumă atribuită Spitalului 
«Filantropia» pentru un pavilion. Este o sumă extrem de mică şio trec de la general la 
particular în condiţiile în care săptămâna trecută am internat-o pe mama mea, bolnavă de 
inimă la secţia de cardiologie și am constatat că medicii de acolo nu au aparatura 
necesară, nu au minimul necesar pentru oamenii care sunt bolnavi de inimă, nu au un 
defibrilator, o stație de oxigen. Sunt un personal dedicat care a făcut toate eforturile şi mi-
au salvat mama. Merită mai multe investiţii acest spital.  
 E bine să ştim aceste lucruri. La capitolul 67, văzând că la sănătate am dat foarte 

puţini bani, mă gândeam că suma amenajării de sub pasajul suprateran, adică 559.000 de 
lei, este extrem de mare și nu este eficientă.  Dorim să facem un loc de joacă, o sufragerie 
urbană între două străzi unde circulaţia este extrem de intensă şi cred că nu se justifică 
această investiţie. Propunerea noastră de amendament ar fi de-a încerca să ducem această 
sumă de bani către sănătate.  
 Dl. Preşedinte: 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 12.02.2015                                                         6                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

 Aș vrea, cu rugămintea și cu respectul pentru dumneavoastră, să ne limităm. Deja 
vorbiți de cinci minute. Cât se poate de scurt, vă rog.  
 Dl. Badea: 

 M-am uitat la capitolul 70 şi avem două capitole care cred că au fost greşit puse. 
Achiziţia de indicatoare rutiere de 1 milion 800 mii lei şi achiziţia de indicatoare rutiere 
de 5618 mii lei adică 2,4 milioane lei pentru achiziţia de indicatoare rutiere. Mi se pare o 
sumă extrem de mare şi propun ca cel puţin jumătate din aceşti bani să fie transferaţi la 
învăţământ şi să fie daţi către şcoli şi licee pentru amenajarea lor. Directorii au cerut bani 
pentru amenajarea terenurilor de sport de la Liceul Energetic, Auto, Școala nr. 37 și 
Liceul Sportiv unde sunt în consiliul de administraţie. Dacă este posibil să transferăm 
această sumă la învăţământ cred că eaceşti bani ar fi mult mai utili acolo. Vă rog să aveţi 
în vedere aceste amendamente şi să daţi posibilitatea acestui buget să fie votat. 

Dl. Vasile 
Am să încerc să mă încadrez în cele 5 minute. Acest buget este departe de a fi un 

buget echilibrat, ca să nu spun că este un dezmăț pe bani publici. Vreau să subliniez 
câteva lucruri care nu sunt în regulă, începând cu suma de aproape un milion de dolari 
pentru un sens giratoriu,  continuând cu acea sufragerie urbană de 559 mii lei, care 
reprezintă aproape tot bugetul pe anul acesta pentru dezvoltare în sănătate în oraşul 
Craiova. Faceţi loc de recreere în una din cele mai poluate intersecţii din oraş. 

Nu se regăseşte cererea cetăţenilor din cart. Veterani care  nu-și doresc decât să aibă 
lumină, că nu le alocăm 100.000 de euro pentru asta într-un cartier pe care noi l-am creat. 
Mai avem suma de 400.000 de lei pentru Asociația Craiova capitală culturală, care la 
dezbaterea publică această sumă nu a existat. Am chemat craiovenii, am dezbătut bugetul 
dar au apărut alte sume. Am avut mai multe interpelări prin care am cerut să ni se explice 
ce s-a întâmplat cu sumele alocate de noi de către această asociație şi mi s-a spus o parte 
cu terţii, o altă parte cu colaboratorii. 

Alocăm 200.000 de lei pentru plimbarea unor păpuși în centrul orașului. Pentrtu a nu 
lua cuvântul la toate punctele eu nu voi vota punctele care țin de buget, nu pentru că nu 
sunt de acord cu ele, ci pentru că îmi doresc să aibă bugete mai mari.  

 Poliţia locală trebuie dotată cu drone, la Teatrul de păpuşi mai bine luam un 
autocar decât să plimbăm păpuşile. Sunt bugete subnutrite inclusiv pentru sănătate. Nu e 
normal ca două instituții de cultură să aibă cheltuieli de funcționare ca toate spitalele din 
orașul nostru. Nu le putem spune craiovenilor să facă terapie prin muzică atunci când 
merg la spitale. Voi vota împotrivă bugetul primăriei cât şi al instituţiilor din subordine. 
 Dl. Pană: 

 Eu am participat la dezbaterea publică şi referitor la buget nu voi face multe referiri 
dar am ţinut să iau cuvântul pentru că pe parcursul dezbaterilor la celelalte instituţii voi 
lua cuvântul la fiecare în parte. Nu are o filozofie. Ce înseamnă? A-ţi face anumite 
priorităţi pe care trebuie să ţi le pui pe parcursul a 3-4 ani de mandat de consiliu. Noi 
acum votăm pentru ultima oară un buget pe un întreg an de zile. În 2016 vor fi alegeri şi 
noi să aprobăm un buget care poate fi modificat de viitorul consiliu local. Este foarte 
importantă stabilirea de priorități. În domeniul infrastructurii, am cerut şi data trecută. Ar 
fi normal și logic să facem o listă cu prioritățile de asfaltare a străzilor, unul dintre 
lucrurile de interes pentru mulți oameni, astfel ca fiecare să știe când îi vine rândul. Și 
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aici vorbim și despre apă și canalizare. Să ştie cetăţenii că cele mai multe probleme au 
fost despre străzi. Ar fi normal şi, logic să facem o listă cu priorităţile şi etapizările ca 
fiecare să ştie când îi vine rândul. Să se ştie de exemplu că str. Lujerului va fi asfaltată în 
anul 2018.Asta înseamnă filozofie de buget. Nu vreau să vorbesc prea mult pentru că voi 
lua cuvântul la celelalte puncte. Voi vota bugetul cu anmendamentele pe care le voi face. 
 Dl. Cilibiu: 

 Vreau să spun că acest buget care are ca şi pondere 50% dezvoltare reflectă foarte 
clar că Craiova începe să devină un oraş dezvoltat în care prioritare sunt dezvoltarea şi 
investiţiile şi nu cheltuielile funcţionale. Vreau să vă spun că apreciez câteva capitole la 
care cheltuielile cu dezvoltarea sunt mult mai mari. Sunt câteva capitole la care eu 
consider că vom avea un aport considerabil noi prin votare şi executivul prin 
implementare. Mulţumesc executivului pentru că s-a hotăârt să facă ceea ce n-au făcut 
mulţi alţi primari şi este un semn de respect şi apreciere pentru munca celor de la Maria 
Tănase. De ani de zile se plimbă cu costumaţiile cu automobilele proprii sau cu trenul. 
Le-am dat un mijloc de transport. Este un buget bine gândit care va aduce o altă imagine 
Craiovei şi sper să fie pus în executare aşa cum se stabileşte, în interesul cetăţenilor. 

 În cart. Veterani cred că d-na primar s-a gândit la o soluţie şi am o recomandare 
pentru dl. Pascu, cei 1 miliard lei pentru persoanele cu handicap pot fi cheltuiţi în 
interesul municipalităţii. 
 D-ra Predescu: 
 S-au făcut afirmaţii în această şedinţă care sunt în afara celor scrise în proiectul de 

buget. Am stat toţi şi am analizat modul în care sunt cheltuiți banii publici. Cuvântul 
«dezmăț» este în afara realității în totalitate. Este un buget echilibrat pe toate categoriile 
de cheltuieli și de finanțări pe care Craiova trebuie să le facă. Banii nu sunt atât de mulți 
și se alocă pe cât se poate. La alocaţii pentru hrană nu s-au trecut bani la toate echipele 
ceea ce nu înseamnă că unii sportivi nu vor mai mânca. Alocaţia de hrană se suportă şi 
din sponsorizări. Executivul s-a gândit cum să cheltuie cât mai puţini bani publici în 
sensul în care  să nu se risipească. 

 La sănătate ca şi la învăţământ, se cheltuie foarte mulţi din banii pe care 
municipalitatea îi are. Făcând şi eu parte din consiliul de administraţie la instituţiile de 
învăţământ, toţi au avut solicitări cu privire la diverse investiţii pe care le-au cerut de-a 
lungul anilor. Unele sunt începute şi trebuie terminate ca şi la Şcoala nr. 18, dar pe 
măsura execuţiei bugetului la prima rectificare se vor aloca aceste resurse pentru sănătate 
şi învăţământ. 

Am o cerere. Sunt mai bine de 2 ani de când locatarii din cart. Veterani au susţinut 
această problemă, au venit şi la audienţe, au arătat şi reglementările legale cu privire la 
iluminatul public. De la ministrul de mresort li s-a dat răspuns că singura autoritate 
competentă este consiliul local şi faţă de răspunsul primit de la Bucureşti locatarii din 
cart. Veterani nu s-au pututu adresa decât consiliului local. 
 D-na viceprimar Calangiu: 

 Opoziţia spune că bugetul nu este bun, dar avem la investiţii un procent pe care nu 
l-am avut niciodată. Nu vreau să fac decât două precizări. Este normal ca prioritățile să 
fie stabilite de cel care conduce primăria. Este an decisiv pentru Craiova Capitală 
Culturală și nu putem să îl ratăm, deci trebuie să investim în cultură, cu tot respectul 
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pentru mama domnului Pavel. Pentru sănătate, pentru spitale, s-a investit iar sumele care 
se vor investi anul acesta vor fi cu siguranță rectificate. Se face un studiu de fezabilitate 
pentru o soluţie nouă, iar suma care va reieşi, va fi prinsă într-o solicitare. Nu putem să 
investim în clădiri pe care ne propunem să le dezafectăm  
 D-na Primar: 

Eu cred că ar trebui să se accepte ceea ce este, faptul că este cel mai mare buget din 
istoria Craiovei, cu aproape 50 milioane lei mai mare decât anul trecut, ceea ce este o 
performanță. Cu atât mai mult cu cât suntem pe primul loc în orașele din România ca și 
grad de absorbție a fondurilor europene și le-am preluat în 2012 la un procent de 3,86 la 
sută. Vreau să mai spun că, de când sunt primar, încasările au crescut foarte mult și vă 
dau un singur exemplu, față de 2013, în 2014 au fost încasări la buget cu 750 miliarde lei 
vechi în plus. De când sunt eu primar am avut excedent bugetar și vă iar câteva exemple, 
pentru 2013 în 2014 a fost un excedent bugetar de 13,6% iar între 2014-2015 a fost un 
excedent bugetar de 17,5 la sută. Asta înseamnă că banul public a fost foarte bine alocat 
și nu ne-am bătut joc de el prin investițiile care le-am făcut.  

 În ceea ce privește spitalele, ați intrat la Secția de Cardiologie, vă invit să intrați și 
în celelealte spitale, domnule consilier, și vreau să nu faceți confuzia pe care o fac 
craiovenii: să compare cu Spitalul nr. 1 și să aibe impresia că acest spital este al 
municipalității. Toate spitalele craiovene sunt modernizate în proporție de 80 la sută, asta 
pentru că s-au făcut investiții masive în sănătate și nu trebuie să comparăm merele cu 
perele. Să nu comparăm bugetul de la operă cu cel de la spitale pentru că salarizarea la 
spitale vine de la bugetul de stat. Am dat spitalelor 80 la sută din cât au solicitat pe 
considerentul că cei 20 la sută îi vom da la rectificare. De menționat că au fost decât 
rectificări pozitive. Toate spitalele municipalității sunt puse la punct. La Spitalul nr. 3 de 
Boli Infecțioase mai sunt două etaje de reabilitat și mai intrăm acum pe un contract de 
finanțare cu BERD care nu este prevăzut aici în urma căruia vom avea aici inclusiv 
fațada făcută la Spitalul nr. 3. Spitalul de Neuropsihiatrie este pus la punct complet, mai 
sunt reparații la acoperiș de făcut dar, în rest, spitalul arată la standarde europene. La 
Spitalul Filantropia am investit masiv din 2012 încoace. Nu am investit în câteva secții 
pe care le vom muta oricum. Avem o investiție de opt milioane de euro pentru un spital 
municipal nou pe care îl construim pe scheletul de la Boli Infecțioase din curte. Nu are 
rost să fac o investiție într-o secție pe care știu că o voi demola anul viitor în condițiile în 
care știu că voi construi un spital nou. Și vreau să vă dau și câteva alocații bugetare ca să 
vedeți cum au crescut pe mandatul meu aceste alocații. În 2010, la toate spitalele din 
Craiova erau alocate 1,87 milioane lei, în 2011 erau trei milioane, în 2012, pentru că am 
prins partea de final, de la jumătate anului, s-au dublat aceste investiții, au ajuns la 7,5 
milioane lei, în 2013 am avut 12,825 milioane lei. Uitați-vă care a fost dintr-o dată 
nivelul investițiilor în spitalele craiovene. În 2014 am avut peste 11 milioane lei iar în 
2015 plăcăm cu 8,25 milioane lei dar în mod sigur vom ajunge la 12 milioane de lei. 
Dacă veți merge în aceste unități veți vedea inclusiv fotografii cum erau spitalele înainte, 
în ce stare le-am găsit în 2012, și cum sunt acum. Încă o dată fac precizarea, Spitalul nr. 
1 nu aparține de municipalitate. Am mai spus, și este prioritate pentru mine, ca la finalul 
acestui an, toate spitalele craiovene să fie reabilitate complet. Noul spital municipal se 
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află în curtea Spilalului de infecţioase. Bănuiesc că nu consideraţi bugetul sănătăţii ca 
prioritate din moment ce nu investim.  

 Sensul giratoriu de 1 milion de dolari. Este vorba de o sistematizare a întregii 
zone, lărgirea benzilor de circulaţie, a pasarelei pietonale care  care este foarte posibil să 
se facă din sponsorizări. Când am făcut studiul de fezabilitate, am avut obligația să 
trecem și pasarela în acest buget. Între timp, firma Popeci a anunțat că vrea să 
sponsorizeze construirea ei. Haideți să nu mai aruncăm minciuni pe piață, lumea o să își 
imagineze că este o chichineață de un milion de dolari. 

Toaletele publice. Este una vis a vis de primărie, există, este operaţională. Poate fi 
folosită şi intră în renovare acum. La rectifgicarea bugetară să alocăm pentru licitaţia a 
10 toalete publice pentru tot municipiul Craiova. Achiziţia de toalete publice este destul 
de simplă în schimb reabilitările pe care le facem în spitale şi toate celelalte investiţii 
care presupun parte de lucrări foarte mari, am încercat să le facem aici pentru că ştiţi 
foarte bine că licitaţiile durează. Am avut 400 miliarde alocate pentru asfaltări şi în luna 
octombrie nu aveam contract de asfaltări pentru că au fost firme care au contestat în 
instanţă.  

Despre investiţii pentru învăţământ că ar trebui dtăiat de la acea sufragerie urbană 
care este 100 mii euro. Va fi zona regândită din punct de vedere urbanistic, nu cu fântâni 
care ne rugăm în fiecare zi să mai reziste şi să aibă fantezie cei care le reabilitează, 
pentru că piesele sunt chinezeşti şi nu se mai fabrică. Avem zona de centru vechi care 
trebuie să arate fabulos când se va termina şi avem o zonă Calea Bucureşti – Severinului 
unde vom avea probabil din vara acestui an şi cel mai mai mare hotel din oraș. Iar clienții 
domnului Berceanu cred că vor prefera să vadă ceva frumos pe geam și nu betoane. Nu 
am lăsat deoparte canalizarea, apa și asfaltările, dar încercăm să rezolvăm și estetica 
orașului. Vreau să fac precizarea că anul trecut s-au introdus 50 km canalizare şi 30 km 
reţea de apă. Şi pentru asfaltări au fost foarte mulţi bani la buget şi au fost şi anul trecut. 
Încercăm să rezolvăm toate problemele. 

Craiova capitală culturală europeană – 100 mii euro este foarte puţin pentru un an de 
zile. Inițial am avut o discuție cu domnul Zamfir  să nu alocăm nici un ban de la bugetul 
local, dar mi s-a atras atenția că dacă nu se alocă este ca şi cum municipalitatea nu ar mai 
susține proiectul respectiv, ori 2015 este un an decisiv pentru candidatura noastră. Dacă 
vom câştiga înseamnă 600 milioane de euro. Sibiul s-a schimbat nu pentru că a fost un 
primar genial, ci pentru că au intrat bani în oraş. Asta este bătălia noastră, una financiară. 
L-am rugat pe dl. Zamfir să facă un raport pentru toate cheltuielile. Este în măsură să vi-l 
pună la dispoziţie. În şedinţa ordinară va trebui să-l mandatăm pe colegul nostru dacă se 
votează sau nu în adunarea generală. 

Achiziţia de indicatoare rutiere, îl las pe dl. Genoiu să vorbească despre această 
achiziţie. Că apar două poziţii, dubluri. Este vorba despre faptul că unii bani provin din 
excedentul de anul trecut şu unii bani vin din dezvoltarea pe anul acesta. Mai multe 
amănunte vi le dă dl. Pascu. Craiova este un oraş în care te opreşti. Nu are indicatoare, nu  
există numere pe case, nici tăbliţe cu numele străzilor, nu există panouri, nu nexistă 
indicatoare. Când mergi pe Calea Bucureşti şi vrei să mergi spre zona centrală, suni pe 
cineva să-ţi spună pe unde s-o iei. 
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Spuneţi că este dezmăţ pe bani publici. Ce dezmăţ aţi văzut dvs.? V-aţi legat de 
această sufragerie urbană şi v-am dat amănunte că nu este suma aceea. Ar trebui să 
vorbiţi în cunoştinţă de cauză.  

Sumele pentru activitatea culturală.  Nu sunt mari, suntem pe primul loc în România 
la tot ce înseamnă parte de activitate culturală şi am reuşit să atragem Eurovisionul la 
Craiova. Dar vă demonstrez că la un spectacol cu 400 artişri locali ies 10 mii de oameni 
la o piesă de teatru, deci aceşti oameni vor activitate culturală. Nu se mai joacă nici un 
spectacol decât cu casa închisă la toate instituţiile de cultură și am ajuns să facem profit 
din cultură, lucru mare la care nu trebuie să renunţă  indiferent dacă vom câștiga această 
competiție și indiferent ce primar va veni, sper din toată inima să continue aceste 
activități, pentru că orașul simte nevoia să se relaxeze. 

De ce n-am luat autocar ci microbuz? Asta a cerut instituţia respectivă.  
 Da, domnule Pană, știu că sunteți supărat că nu am dat mai mulți bani la sport. 

Două milioane de euro eu consider că sunt suficienți. Măcar să ajungă echipele 
respective să aibă rezultate.  

 Vom intra printr-un acord cadru cu firma Delta în toate şcolile pentru a fi asfaltate 
terenurile respective că sunt pline de gropi. Nu e vina mea că niciun primart n-a investit 
în spitale, în şcoli, în locuri de joacă, în terenuri de sport. 

         Nu se ştie care sunt priorităţile pentru asfaltare? Se ştie foarte bine şi de fapt la 
şedinţele de prezentare a bugetului în care am prezentat toate străzile. Am spus şi cele 
care sunt prinse şi în 2014 şi 2015. Avem deja planificare pe următorii 2 ani de zile. 

 Dl. Cilibiu vă mulţumesc foarte mult. Aţi remarcat foarte bine că e cel mai mare buget 
din istoria Craiovei. 
 În cart. Veterani, îl rog pe dl. Genoiu să explice.  
 Dl. viceprimar Genoiu: 

Încerc să răspund la câteva întrebări. Încep cu sensul giratoriu de care a zis d-na 
primar pentru că este legat de indicatoare şi dacă e să gândim aşa, să ne gândim la ce 
înseamnă viitorul nu doar la ziua de astăzi, la necesităţile şi cheltuieli, bani pentru 
cheltuieli. 
 Știți foarte bine că toată artera Calea București până la depoul de tramvaie linia 
este în reabilitare. Este finalizată licitaţia pentru reabilitarea bvd. Calea Bucureşti. Vis a 
vis de modul în care este sistematizată circulaţia la intersecţia Calea Bucureşti cu str. 
Tehnicii, am comandat un studiu de fezabilitate având solicitări de pe platforma de est și 
am făcut un studiu de fezabilitate pentru a face acest sens giratoiu. A reieșit un studiu 
care sistematizează întreaga zonă. De la pod încolo apare un bulevard nou modernizat şi 
intrarea în oraş rămâne urâtă şi înverchită inclusiv ca imagine. Acest studiu de 
fezabilitate pe care s-a bugetat şi aţi votat sumele respective s-a împărţit în două: o 
pasarelă pietonală pe care s-a oferit s-o execute dl Popeci iar partea cealaltă nu numai că 
va sistematiza circulaţia în zonă, dar va fi şi punct de pornire la bulevardul Calea 
Bucureşti şi la intrarea în oraş. Avem un proiect pentru toate indicatoarele de circulaţie 
din oraş, toate bulevardele şi străzile importante făcut gartuit de un coleg al nostru de la 
Direcţia de Fonduri Europene, dl. Fetoiu. Zilele următoare când va permite vremea se 
începe montarea acestor indicatoare. Nu sunt ceea ce s-a înţeles până acum prin 
indicatoare, nişte table, sunt indicatoare mari care îţi arată direcţia pe sensul EV şi VE, 
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sunt indicatoare la care în fiecare intersecţie, localităţile adiacente sunt indicate, 
indicatoare pe norme europene care te fac să parcurgi în mod civilizat un oraş, iar din 
punct de vedere al traversării, oraşul tău să fie integrat în normele europene şi să nu simţi 
diferenţa că ai traversat Craiova sau Budapesta. Putem intra în lumea civilizată, doar cu 
investiţii de genul acesta. 
 În privinţa pregătirii sportivilor vreau o completare la ceea ce a spus d-ra Predescu. 
Suma sportivilor nu a fost neglijată, dar contractele au fost renegociate şi au fost sportive 
la echipa de fete care au solicitat ca sumele să nu mai fie acordate separat, ci faptul că ele 
pot să-şi gospodărească mai bine, banii respectivi şi au fost transferaţi în contractul 
individual al fiecăreia.  
 Dl. Presedinte: 

 Cuvântul dezmăț nu provine din vocabularul unui consilier. Ne place să vorbim 
doar în faţa camerelor de luat vederi, dar interesul oraşului este undeva pe locul 2 sau 3. 
Știu că este frumos să vii în plenul ședinței, atunci când este presa, să spui tot felul de 
lucruri, însă cel mai bine ar fi fost, ca timp de o lună, cât a fost supus dezbaterii publice 
și ați lipsit și de la dezbaterea organizată de municipalitate, să fi venit să depuneți 
amendamente pentru că biroul doamnei primar și cele ale viceprimarilor sunt deschise  
Aţi folosit nişte termeni care n-au loc între noi aici, vi s-a răspuns mai mult decât 
politicos. Nu înţeleg de ce trebuie să creăm acest joc de-a şoarecele şi pisica.  
 Dl. Vasile: 

 Aveți veleități de avocat în primul rând. Aș vrea să îi spun doamnei primar că 
agresivitatea verbală nu își are rostul, noi nu o acuzăm de nimic ci o consiliem şi ne 
spunem punctul de vedere. Nu-şi are rostul o agresivitate verbală pentru că nu vă 
acuzăm. Că e cel mai mare buget, nu avem nimic de discutat, noi am discutat despre 
faptul cum se cheltuie banii. Privind investiţiile în sănătate la final de mandat trecut s-au 
transferat spitalele către noi. S-au făcut investiţii mari dar în sistemul medical contează 
foarte mult aparatura. Craiovenii să nu fie nevoiţi să-şi facă analizele în alte oraşe. 

În legătură cu sensul giratoriu, nu este prima dată când există diferenţe majore între 
ceea ce spuneţi dvs. şi ceea ce avem noi scris. Pagina 66 – amenajarea sensului giratoriu 
3.350 mii lei. V-aş ruga să nu mai fie nevoie să ni se dea explicaţii foarte pertinente să le 
avem în spate dinainte de şedinţă să nu fim nevoiţi să ni se dea explicaţii suplimentare. 

Nu m-aţi înţeles nici când am făcut referire la Asociaţia Craiova capitală culturală. 
Am spus să ne fie explicaţi banii pe care i-am dat anterior. Acele rapoarte trebuie să le 
avem înainte de a da altă tranşă de bani. Vrem să ştim ce înseamnă cheltuieli cu terţii. 

Cu giratoriul acela. Am luat cuvântul şi v-am spus să verificaţi legalitatea ieşirii 
maşinilor de la mall în Calea Bucureşti. Eu ştiu că ieşirea este pe Rocadă, aşa s-a aprobat 
în mandatul anterior. Sau numai dacă eşti membru PSD şi vii în Craiova, nu te rătăceşti. 

D-na Primar: 
Sunt primarul acestui oraş şi n-am vrut să  mă fac de râs. A fost mai uşor să punem 

indicatoare. Acum punem în tot oraşul pe banii municipalităţii. 
Situaţia spitalelor în care nu există aparatură. Certaţi-l pe dl. Boc că până anul trecut a 

fost o Ordonanţă de Guvern în vigoare care interzicea să cumpărăm paturi şi aparatură. 
Trebuiau să şi le cumpere ei. Anul acesta vreau să vă spun că pe lista de investiţii de la 
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Filantropia este introdusă aparatură pentru secţia de cardiologie. Mai urecheaţi-l pe dl. 
Boc. 

Privind Asociaţia Craiova Capitală Culturală, dvs. aţi beneficiat de un raport al 
asociaţiei care vă arată cheltuielile. L-aţi cerut defalcat. Îl avem defalcat. Nu ştiu de ce nu 
se distribuie. În şedinţa ordinară dvs. veţi vedea acest raport. Suma care se acordă este 
mică. Este ca să fie. Dacă nu, înseamnă că nu susţinem proiectul. Noi suntem ca la olteni, 
trebuie să aruncăm cu nămol. 

Faptul că apare de 2 ori în buget despre această pasarelă, v-am răspuns. 
Eu trebuie să mă retrag pentru că la ora 14,30 sunt în conferinţă de presă cu 

Eurovisionul care se va desfăşura la Craiova. Rugămintea este ca la punctul de pe ordinea 
de zi cu iluminatul public să votaţi pentru, indiferent de culoarea politică. Să nu lăsăm 
oraşul în beznă. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma înaintată de executiv. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015, 
după cum urmează: 

total venituri – 820.152,00 mii lei (443.382,00 mii lei – veniturile secţiunii de 
funcţionare şi 376.770,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
total cheltuieli – 846.952,00 mii lei (443.382,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 
funcţionare şi 403.570,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare), 

conform anexelor nr.1- 19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2015, a excedentului aflat în sold la finele 

anului 2014, în sumă de 26.800,00 mii lei, conform anexelor nr.16 şi 19. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin direcţiile şi serviciile din cadrul aparatului de 

specialitate şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 
3 voturi împotrivă (Ştefârţă, Badea, Vasile) 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe, pe anul 

2015. 
 Dl. Badea: 

 Am vrut să iau cuvântul după ce s-a votat bugetul pentru că am rămas surprins de 
lipsa de flexibilitate a d-nei primar pe amendamentele pe care le-am făcut. Au fost făcute 
cu bună credinţă. Sincer, dacă aş fi fost în locul d-nei primar, aş fi investit cu prioritate în 
educaţie şi sănătate, pentru că a avea o comunitate sănătoasă şi educată este punctul de 
plecare. Singura modalitate de protest la care pot opta este să plec din sală în semn de 
protest şi voi face acest lucru pentru că consider că este lipsit de eleganţă să nu accepţi 
nici măcar un argument din partea opoziţiei. 

 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă bugetul creditelor externe, pentru anul 2015, la valoarea de 11.295 mii 
lei,  conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 
1 vot împotrivă (Ştefârţă).  

 
 
 Dl. consilier Badea a părăsit sala. Au rămas la dezbateri 23 consilieri. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015. 

  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 bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2015, la 

valoarea de 39 mii lei, 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 şi Direcţia 
Elaborare şi Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Ştefârţă).  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2015. 

 Dl. Pană: 
 Aşa cum am spus la punctul 2, voi vorbi la multe din puncte şi vreau să fac 

remarcă pozitică că ieri la şedinţa de comisie au participat toţi factorii de răspundere. 
Toate conducerile au fost prezente. S-au făcut lucruri foarte bune. S-au arătat aici doar 
câteva aspecte. Trebuie să dispară focarele de infecţie. Degeaba reparăm dacă avem în 
spitale focare de infecţie. Rog pe d-na viceprimar să meargă la Spitalul Filantropia la 
parc şi să meargă la subsol. Am descoperit din întâmplare şi cu ajutorul cadrelor 
medicale focarele de infecţie. Rugămintea mea este să distrugem focarele de infecţie. 
Probabil nu s-a explicat prost, dar ni s-a explicat tot de cadrele medicale. 

 Am votat bugetul cu amendamente aşa cum s-a promis şi ieri ca la viitoarea 
rectificare din vară toate bugetele vor fi completate la nivelul la care au solicitat 
directorii de spitale. 

 Dl. Vasile: 
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 Pentru a nu lua cuvintele la toate punctele vă spun că de la punctele 5 – 19, voi 
vota împotriva, considerânjd că sunt bugete subnutrite datorită cheltueililor care nu-şi 
găsesc rostul. 

 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015, după cum 
urmează: 

a) total venituri – 33.261,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
32.761,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 500,00 mii lei); 

b) total cheltuieli – 33.519,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
33.019,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 500,00 mii lei),  

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015, conform 
anexei nr.2 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015. 

  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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia”  Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
total venituri  -58.497,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 55.256,00 

mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.241,00 mii lei); 
total cheltuieli – 58.639,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

55.398,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 3.241,00 mii lei), 
conform anexei  nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, pe anul 2015, conform anexei nr.2 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015. 

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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie  
Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
- total venituri  -28.359,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

27.759,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 600,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 28.392,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

27.792,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 600,00 mii lei), conform 
anexei  nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă fundamentarea cheltuielilor de personal ale Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015, conform anexei nr.2 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015. 
 Dl. Pană: 
 Ieri la discuţiile din comisii, la întrebarea dacă este suficient bugetul Poliţiei 
Locale era vorba de faptul că la solicitarea şi a celor care fac parte din Poliţia Locală, 
trebuie bani pentru echipamente adecvate Poliţiei Locale. S-au rezolvat multe probleme 
cu banii pe haine, dar cred că trebuie să facem eforturi să le dăm bani şi pentru 
echipamente.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 

Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
- total venituri –13.735,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
13.591,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei); 
- total cheltuieli –13.735,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
13.591,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 144 mii lei), 

  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 şi Poliţia Locală 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 

Club Municipal Craiova, pe anul 2015. 
 Dl. Pană: 

 Eu voi relua problema sportului şi în special a sportului de sală. Sunt doi vectori 
care concură. Este vorba de sănătate, dar şi de sănătatea mentală a celor care trebuie să 
facă asemenea sporturi. Dar nu trebuie să uităm şi imaginea Craiovei. În luna iunie SCM 
a intrat într-un mare impas. 3 echipe de volei, cele mai bune au plecat. La baschet a 
dispărut în întregime. Echipa de handbal a rămas, dar cu mari probleme. Nu vreau să mai 
ajungem în situaţia din vară în care să avem sportivi care pot să facă performanţă şi nu se 
poate din cauza resurselor financiare. Din experianţa pe care o am, putem să avem 
performanţe în primul rând în volei  şi trebuie să dăm bani să atragă obiective de locul 1 
sau 2. La baschet masculin să nu ajungem în situaţia în care o echipă întreagă să dispară. 
A treia echipă de handbal feminin care poate face performanţă o putem ajuta. După 
părerea mea acum este un concurs pentru postul de director al SCM. Când îl investim să-
i punem condiţii să vină cu o strategie nu pe o perioadă de 1 an. Aşa am zis şi despre 
buget. Să avem o filozofie despre ce facem în viitor.  

Solicit suplimentarea celor 7,7 milioane lei. Dacă ar fi 2 milioane de euro cum a spus 
d-na primar, aş zice 10 milioane lei, ceea ce n-ar fi rău. Să fim foarte atenţi că nu putem 
să facem performanţă cu acest buget. Nu avem sport în Craiova pentru că nu avem 
investitori. Iată că am studiat bugetul foarte multor consilii locale din ţară şi am făcut 
comparaţii. Iubim sportul , putem să facem sport şi acest sport de performanţă trebuie 
urmat de ceea ce facem în licee. Ar fi multe de discutat dar mă opresc aici cu speranţa că 
vom ţine cont ca bugetul să fie mărit. 

 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vreau să punctez câteva lucruri. Vis a vis de ceea ce aţi punctat dvs. vreau să 

menţionez că este pentru prima dată când bugetul este altfel alocat. În anul anterior s-a 
alocat un buget de 6,5 milioane lei. La rectificare s.au mai alocat o sumă de 2 milioane 
lei. S-au cheltuit 8,5 milioane. În aceşti bani s-au încheiat contracte şi s-au angajat 
cheltuieli la nivelul acestor bani. În anul următor bugetul a fost de 6,5 milioane şi au fost 
puşi în situaţia să deruleze contracte de 8,5 milioane pe un buget de 6,5 milioane. Este 
pentru prima dată când SCM are alocat un buget la nivelul cheltuielilor din anul anterior. 
Ei au posibilitatea să-şi respecte contractele încheiate. Suma alocată trebuie să fie în 
paralel cu performanţa şi managementul. Problemele pe care le ridicaţi şi dvs. şi d-ra 
Predescu vis a vis de sponsorizări de la agenţii economici din oraş că nu există, trebuie să 
existe. Sunt şi sunt foarte puţini interesaţi dar contează managementul acestui club. E 
problema pe care şi noi trebuie să avem aşteptări de la ei. S-au schimbat contracte, s-au 
făcut modificări, sunt contracte care au fost aplaudate şi de federaţie, inclusiv Federaţia 
Română de handbal a avut cuvinte de laudă şi chiar au fost solicitaţi pentru a da asistenţă 
la federaţie, iar contractele privind criteriile de performanţă, vom trage linie la sfârşitul 
campionatului în vară şi funcţie de asta stabilim dacă alocăm mai mulţi bani şi le cerem 
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performanţă şi lucrurile trebuie să meragă în scară. Nu pot decât să doresc succes noului 
director şi echipei de conducere performanţe cât mai bune. 

 Dl. Preşedinte: 
 Discuţia va trebui purtată cu noul manager care sper să aibă un plan viabil. 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 
Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 

-  total venituri –7.760,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
- total cheltuieli –7.760,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

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 şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2015. 
  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 bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Craiova, pentru anul 2015, după cum urmează: 
- Total venituri – 7.017,00 mii lei (7.000,00 mii lei – veniturile secţiunii de funcţionare şi 

17,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli – 7.017,00 mii lei (7.000,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 17,00 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare) 
             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  şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015. 

  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 bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de 

venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2015, prevăzute în anexele nr.1 - 60 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului 
Craiova, pe anul 2015. 

  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 bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2015, în sumă de 
71,00 mii lei la cheltuieli (secţiunea de funcţionare),  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 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 

  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 bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2015, la 

partea de venituri – suma de 956.269,00 mii lei şi la partea de cheltuieli – suma 
de 984.581,00 mii lei, 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 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2015. 

  Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 
2015, 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. 
 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, pe anul 2015. 

 Dl. Pană: 
 La întrebările pe care le-am pus tuturor directorilor dacă banii sunt suficienţi, din 
câte am înţeles, la acest subiect banii sunt mai puţini la reparaţii de străzi faţă de 2014 şi 
rugămintera mea este să nu mai întârziem când vine primăvara să putem să intrăm în 
reparaţii şi să putem să consumăm toţi banii până în vară şi la rectificare să putem să 
acordăm bani. 
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015, 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 şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015. 

  Dl. Pană: 
 Aici vreau să fac următoarea precizare şi anume faptul că după câte ştim, anul 

acesta se va pune în circulaţie tramvaiul din luna mai.Vom face o investiţie extraordinară 
referitoare la infrastructură. Părerea mea cu tot respectul faţă de oamenii care lucrează la 
RAT şi au încercat să modernizeze sau să îmbunătăţească tramvaiele, dacă le vom pune 
pe această cale de rulare aşa  cum sunt, le vom scurta din durata de funcţionare a tot ce 
am făcut. Înseamnă că ne batem joc de banii pe care i-am investit până la ora actuală. Pe 
fonduri europene să încercăm să luăm tramvaie noi, aşa cum am cumpărat şi autobuze 
noi, să fie şi Craiova o capitală culturală europeană în 2021, să avem tramvaie aşa cum 
sunt la Viena. 

 Dl. Preşedinte: 
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 Propunerea dvs. este de foarte mult bun simţ. Supun la vot proiectul de hotărâre în 
ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport 

Craiova, pentru anul 2015, 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 şi Regia 
Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Termo Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

 Dl. Pană: 
  Aici este o problemă că nu este chiar de râs privind termoficarea. Noi aprobăm 
acest buget, dar întrebarea mea este pentru ce îl aprobăm. Este pe rol insolvenţa societăţii 
noastre. Trebuie să conştientizăm ce înseamnă intrarea în insolvenţă. Aş fi vrut şi eu să ni 
se spună un proiect pe care să îl avem noi şi viziunea privind ieşirea din insolvenţă. Aş fi 
vrut să avem direcţia: ce ne-am propus, cum vom reuşi să depăşim această etapă, nu cu 
măsuri aşa cum au fost luate de executorul judecătoresc de a fi plătit cu 45 mii euro pe 
lună. Am votat să menţinem preţul de 220,5 lei pe gigacalorie. De ce facem asemenea 
discriminări? Nu toţi craiovenii sunt racordaţi la reţeaua de termoficare. Mi s-a părut mai 
eficient dacă o parte s-ar fi dus la oamenii care sunt nevoiaşi, pentru că sunt oameni care 
au şi 8000 lei pensie şi 500 lei pensie racordaţi la reţeaua de termoficare. Iată de ce ar fi 
trebuit să gândim mai bine când votăm asemenea chestiuini. Proiectul despre bugetul la 
termoficare este un proiect care va avea foarte multe discuţii. Vreau să atrag atenţia şi 
revin că este vital  pentru noi şi avem o responsabilitate faţă de cetăţenii Craiovei să luăm 
măsurile adecvate. 
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe 

anul 2015, 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  şi S.C. TERMO 
CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

 Dl. Preşedinte: 
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  Ar trebui s-o felicităm pe d-na director că a avut săptămâna trecută botezul primei 
zăpezi, de care a trecut cu bine. 
  Dl. Cilibiu: 
  Dacă dvs. aţi felicitat-o, o felicit şi eu pentru acele ATV-uri pentru trotuare care 
sunt pentru prima dată în Craiova şi îi urez succes. Sper să găsească resursele să 
mărească parcul de ATV-uri. 
  Dl. Pană: 
  Noi votăm un buget şi sunt de acord. Nu voi fi de acord cu externalizarea 
activităţii şi iată că dacă dăm gir şi acestor conducători, vom avea succes decât dacă nu 
am şti pe mâna cui dăm asemenea activitate. Votez bugetul şi voi vota împotriva 
externalizării. 
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., 

pentru anul 2015, 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  şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile) şi 1 abţinere (Gheorghiţă).   

 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015. 

  Dl. Pană: 
  Au fost foarte multe discuţii despre pieţe şi târguri. Inclusiv dl. viceprimar a ridicat 
problema modului în care arată această piaţă şi mi se pare normal şi corect ceea ce a 
precizat dânsul. Nu mă interesează că facem beneficii, că avem nu ştiu ce diligenţe. Când 
merg într-o piaţă, doresc să intru într-o piaţă civilizată. Când merg în târg să nu fie 
nevoie să spun la intrare în târg când plouă cine dă cizmele, pentru că trebuie să ne 
obişnuim şi noi dacă vrem să fim capitală culturală europeană în 2021, când vine cineva 
şi intră în aceste pieţe să nu fie un contrast prea mare. 
  Dl. Vasile: 
  Vreau să repet de ce am votat împotriva acestor bugete, nu împotriva instituţiilor. 
Datorită faptului că noi consideram că din bugetul consolidat sunt anumite cheltuieli 
iniţiale care puteau fi direcţionate către aceste instituţii. Fiecare are nevoie de mai mulţi 
bani şi degeaba d-na primar ne spune că nu au cerut, noi ştim că cer cât e voie să ceară. 
  Dl. Preşedinte: 
  Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

pentru anul 2015, 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  şi S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
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 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru şi 2 
voturi împotrivă (Ştefârţă, Vasile).  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova a proiectului „ECO Education for healthy environment”, 
în cadrul căruia Liceul „Traian Vuia” Craiova este partener. 

     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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

a sumei de 1.998,71 euro, reprezentând contribuţia proprie a Liceului „Traian 
Vuia” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „ECO Education for 
healthy environment”. 

Art.2. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
a sumei de 57.700 euro, necesară în anul 2015, pentru efectuarea plăţilor aferente 
proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre şi care va fi returnată bugetului 
local în momentul încasării cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Liceul „Traian Vuia” Craiova va vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.254/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea 
de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru 
CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 20.6”. 

      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 modificare art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.245/2014 şi vor avea următorul conţinut: 
          „Art.1. Se aprobă proiectul (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin 

Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – 
EFFECT 20.6”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul 
Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.2: 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, cu o 
valoare totală de 2,782,202.63 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.” 

           „Art.2.Se aprobă suportarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului 
Craiova a contribuţiilor la proiectul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, dupa 
cum urmează: 
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- 1,002,325.13 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, in 
procent de 40% din valoarea totala eligibila a proiectului: 20% contribuţia unităţii 
administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în sumă de 501,162.565 lei şi 20% 
contribuţia asociaţiilor de proprietari în sumă de  501,162,565 lei; 

- 276,389.80 lei, reprezentând contribuţia proprie la cheltuielile neeligibile, inclusiv 
TVA aferent : contribuţia unităţii administrativ-teritoriale - municipiul Craiova, în 
sumă de 62,727.62 lei şi contribuţia asociaţiilor de proprietari, în sumă de  
213,662.18 lei.” 

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.560/2014 şi 662/2014. 

   Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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. 
 
 
22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 

preţului de achiziţie a imobilului situat în municipiului Craiova, str.Amaradia, 
nr.70B, bl.F5a. 
  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 însuşirea raportului de evaluare a imobilului, situat în municipiul 

Craiova, str.Amaradia, nr.70B, bloc F5a, prin care se stabileşte preţul de pornire 
al negocierii preţului de achiziţie, la valoarea de 1.934.500 lei, fără TVA, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu 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. 
 
 
23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 

preţului de închiriere a spaţiului situat în municipiul Craiova, galeria comercială 
a Centrului Comercial Auchan Craioviţa. 

      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 însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de 
pornire a negocierii directe, în vederea închirierii spaţiului aparţinând Immochan 
Imobiliare S.R.L., situat în galeria comercială a Centrului Comercial Auchan 
Craioviţa, prevăzut  în   anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la 
valoarea 223.72 lei/mp./lună (fără TVA). 
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 Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
închiriere a spaţiului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico–
Financiară şi Immochan Imobiliare S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
24. Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru 

activitatea de întreţinere-menţinere a sistemului de iluminat public din 
municipiul Craiova. 

 Dl. Vasile: 
     Am luat cuvântul ca să precizez faptul că voi vota pentru datorită faptului că avem 

un raport în adevăratul sens al cuvântului. Data trecută nu se înţelegea nimic din raport. 
Voi vota pentru. 

 Dl. Pană: 
 Trebuie să fac menţiunea că încă nu sunt mulţumit de modul în care se rezolvă 

această problemă. Nu ştiu dacă această contestaţie a fost sau nu judecată în instanţă. De 
aceea am fost împotrivă să nu mai cerem această tergiversare. Pe mine mă interesează 
acum dacă cineva se ocupă cu celeritate pentru rezolvarea acestei probleme. 

Dl. director Mischianu: 
A rămas în pronunţare pentru data de 5 februarie, s-a amânat pentru data de 9 

februarie, apoi pentru 12 februarie. Dacă contestaţia a fost respinsă, rămâne fără obiect 
această hotărâre dată. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 

Art.1. Se aprobă atribuirea prin procedura negocierii, fără publicarea unui anunţ de 
participare, a contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere – menţinere 
a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova, pentru o perioadă de 6 
luni, dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin concesiune a 
serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, începând cu data de 
13.03.2015. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

        În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
25. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova în 

Dosarul nr.5235/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova; 
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      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 constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova, cu suma de 500.786 

lei, în Dosarul nr.5235/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze cererea de 

constituire ca parte civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ vor duce 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, 12.02.2015. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 
        Dan DAŞOVEANU Ovidiu Mischianu 
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 Tudosie Ramona 
 


