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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 11.12.2015 

 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 26 de 
consilieri, sunt prezenţi 15, 4 consilieri sunt absenţi motivat (dl. Badea. Dl. Beţiu, dl. 
Matei, dl. Pană) şi 7 consilieri întârzie ( dl. Sas, dl. Cilibiu, dl. Marinescu, d-ra Predescu, 
dl. Socoteanu, dl. Ştefănescu, dl. Vasile).  Potrivit regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale 
pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Toader pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 22056/10.12.2015, 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 11.12.2015, 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 2015. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2015. 
 
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 

voturi. 
Înainte de a trece la dezbaterea celor două proiecte de hotărâre, vreau să vă anunţ 

că avem deosebita plăcere şi onoare de a avea alături de noi pe d-na inspector general al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, d-na Lavinia Craioveanu care doreşte să ne spună câteva 
cuvinte. Dacă sunteţi de acord să-i dăm cuvântul d-nei inspector general. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 

D-na Lavinia Craioveanu: 
Bună ziua. Am venit astăzi să vă mulţumesc pentru că aţi venit de îndată la această 

şedinţă extraordinară şi de îndată, pentru că sunteţi alături de noi aşa încât profesorii să 
poată ca luni să îşi încaseze salariile. Şi la nivelul judeţului nostru ca şi în multe alte 
judeţe din ţară, am avut un deficit în ceea ce priveşte bugetul pentru plata salariului. 
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Alaltăieri a fost emisă hotărârea de guvern şi ieri a fost publicată în Monitorul Oficial. 
Ştiu că şi ieri aţi avut o şedinţă, cu atât mai mult vă mulţumesc că aţi venit din nou şi 
astăzi şi îmi exprim recunoştinţa pentru susţinerea pe care o manifestaţi faţă de 
Inspectoratul Şcolar, faţă de elevi şi faţă de cadrele didactice. Vă mulţumesc. 

  
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015. 
Dl. Cotescu: 

         În acelaşi cadru doresc şi eu să mulţumesc tuturor colegilor noştri şi fiind o lună a 
cadourilor cred că este o întârziere obiectivă faptul că pe data de 10 colegii noştri şi-au 
luat banii. Hotărârea de Guvern, după cum ştim bine, s-a dat în ziua de miercuri. 
Publicarea în Monitorul Oficial a fost făcută ieri destul de târziu şi de aceea noi ne aflăm 
astăzi convocaţi de îndată pentru această şedinţă. Şi încă un lucru care trebuie menţionat. 
Tot în această lună, mai precis săptămâna viitoare avem un număr de 14 copii din 
învăţământul preşcolar craiovean care vor fi premiaţi de Primăria municipiului Craiova 
cu o sumă de 1000 lei. Vorbim despre copii cu rezultate deosebite la examenul de 
admitere în învăţământul liceal, dar şi elevi care au obţinut media 10 la bacalaureat şi nu 
putem spune decât că ne mândrim cu aceşti copii şi iată că executivul este atent la înalta 
performanţă. Vă mulţumesc. 
 Dl. viceprimar Daşoveanu: 
 Vreau doar să semnalez faptul că ne întoarcem din nou în perioada 2008 – 2012, 
aşa că, vă rog, dragi cadre universitare, cadre profesorale din preuniversitar să vă 
aşteptaţi ca de acum înainte să luaţi salariile mai rar. Se pare că revenim la un obicei mai 
vechi, dacă nu le tăiem, le întârziem.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2015, după cum urmează: 
1.venituri în sumă de 828.473,00 mii lei, 
2.cheltuieli în sumă de 855.273,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1-2 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.31/2015. 

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 general consolidat 
al municipiului Craiova, pe anul 2015. 
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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 rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 

anul 2015, după cum urmează: 
a)  total venituri –984.410,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.012.722,00 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.42/2015. 
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.  

 
                                                                          
                                                                  
       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 11.12.2015. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
        Dl. secretar Mischianu: 
 Până la sfârşitul şedinţei, 7 consilieri nu s-au prezentat la dezbateri (dl. Sas, dl. 
Cilibiu, dl. Marinescu, d-ra Predescu, dl. Socoteanu, dl. Ştefănescu, dl. Vasile), prin 
urmare sunt absenţi nemotivat. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Vergil Toader  Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


