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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 12.09.2017 

 
 
 
 
 
        Dl. Director Nelu Pîrvu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 2 consilieri absenţi motivat (dl. Sirop şi dl. Nedelescu) şi 1 
consilier absent (dl. Marinescu). Se constată aşadar, că este asigurată majoritatea prevăzută 
de art. 40 din Legea 215/2001 pentru ca şedinţa Consiliului local de astăzi să se desfăşoare 
în mod legal. 
     Având în vedere faptul că dl. Nedelescu Gheorghe, desemnat preşedinte de şedinţă 
pentru perioada septembrie – noiembrie 2017, lipseşte motivat, în conformitate cu 
prevederile art. 47 din Legea 215/2001, se impune alegerea unui alt preşedinte care să 
conducă lucrările şedinţei de astăzi. Pe cale de consecinţă, v-aş ruga să formulaţi 
propuneri. 
     Dl. Consilier Local Mihai Marius: 
     Propun ca preşedinte pentru şedinţa de astăzi pe dl. Adrian Cosman, viceprimar al 
municipiului Craiova. 
     Dl. Director Nelu Pîrvu: 
     Supun la vot propunerea d-lui consilier Mihai. Cine este pentru? Votat cu unanimitate 
de voturi. 
     Dau cuvântul d-lui viceprimar Cosman Adrian pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin Dispoziţia nr. 1222/11.09.2017, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.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 12.09.2017, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 
      Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 

municipiului Craiova, pe anul 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2017. 
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Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017. 
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 2017, după cum urmează: 
1.venituri în sumă de 632.794,00 mii lei, 
2.cheltuieli în sumă de 634.381,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. 

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 2017. 
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 

2017, după cum urmează: 
a)  total venituri – 850.123,00 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 855.690,00 mii lei, 

    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.83/2017. 
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.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 12.09.2017. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Adrian COSMAN Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


