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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.02.2018 

 
 
 
 
 
        Dl. Secretar Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi (Diaconu, Godinel). Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi 
îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
      În invit pe dl. consilier Beţiu să prezideze şedinţa de astăzi.  
      Dl. Preşedinte: 
      Prin Dispoziţia nr. 939/09.02.2018, Primarul Municipiului Craiova, 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 15.02.2018, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei 
Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor 
externe nerambursabile, pe anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 
2018. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la  Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club 
Municipal Craiova, pe anul 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la  Căminul 
pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2018. 
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9.  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 2018. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului 
Craiova, pe anul 2018. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Municipiului Craiova, pe anul 2018. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 
2018. 

13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova de a 
vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de 
venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe 
şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T.  
SRL, pe anul 2018. 

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor de 
salubrizare. 

 
     Cine este pentru ordinea de zi în ansamblu? Votat cu unanimitate de voturi.  

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Secretar Mischianu: 
O chestiune prealabilă. Raportul a suferit modificări. Am făcut xerocopie ca să fie pe 

masa fiecăruia dintre dvs. Pe site-ul primăriei există modificările pe care executivul le-a 
făcut şi cu aceste modificări v-aş ruga să aveţi în vedere la votul dvs. Deci raportul a 
suferit modificări,  proiectul de hotărâre, şi fiecare dinte dvs. aveţi modificările pe masă.  

A doua chestiune, trebuie să luăm pentru celeritatea şedinţei, chestiunile de 
amendament în discuţie. Am avut amendamente formulate în scris de către reprezentanţii 
Partidului Naţional Liberal pe care comisiile de specialitate le-au apreciat ca fiind 
interpelări, inclusiv membrii din cadrul partidului Liberal şi-au însuşit această chestiune. 
Executivul va formula în scris răspuns la fiecare dintre interpelările apreciate ca atare. Au 
rămas ca amendamente în cadrul comisiilor de specialitate, cele formulate de către dl. 
Marian Vasile. Dacă înţelege să le reitereze în cadrul şedinţei de astăzi, eu o să le dau 
citire pe scurt: 

Primul amendament – alocarea sumei de 250 mii euro pentru studiul de trafic cu sursa 
de finanţare de la pista de atletism. 
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Al doilea amendament – alocarea sumei de 300 mii euro pentru parcare rezidenţială 
supraetajată, locaţie Calea Bucureşti, sursă de finanţare de la stadionul de atletism. 

Al treilea amendament – alocarea sumei de 30 mii euro pentru studiul de fezabilitate şi 
PUZ pentru parcul industrial pe terenul de 7 ha de la tancodorm. Acestea sunt 
amendamentele care au fost supuse în comisiile de specialitate şi dacă dl. Marian Vasile 
înţelege să le reitereze.  

Dl. Consilier Local Mănescu: 
     Aşteptam cu toţii bugetul pe anul 2018. Eu, personal, nu mă aşteptam la un buget 
liberal, un buget de dreapta, mă aşteptam la un buget de stânga, dar parcă prea de stânga, 
fără niciun element liberal. Un buget care are doar 15% alocat pentru dezvoltare, este un 
buget practic fără o strategie de dezvoltare, este un buget care nu se gândeşte la Craiova de 
mâine, este un buget care acoperă doar unele din nevoile de astăzi. Eu cred, am spus-o şi 
în comisie, Craiova are nevoie de un buget de dezvoltare de 30% cel puţin. Eu am văzut că 
de fapt, ne place să ne comparăm cu Clujul. Clujul are 37%. Dar ca să ne putem compara 
cu Clujul, trebuie să avem veniturile Clujului şi venituri la nivelul Clujului nu le putem 
obţine decât printr-o strategie curajoasă de dezvoltare. Îmi pare rău că nu pot vota bugetul 
care este un instrument de politică economică pe viitor fără strategie de dezvoltare 
curajoasă. Vă mulţumesc. 
     Dl. Consilier Local Câplea: 
     M-am uitat cu rumoare pe propunerea de buget pe anul 2018 şi am constatat că în 
privinţa a ceea ce înseamnă reabilitarea şi consolidarea Colegiului Naţional Carol I, 
executivul propune acordarea a încă 600 mii lei pentru actualizare dali, proiect tehnic şi 
pentru asistenţă tehnică. Asta înseamnă încă 600 mii lei pentru hârtii. Iar pentru partea de 
execuţie, doar 800 mii lei, adică aproximativ 190 mii euro. Deci ce să înţelegem, că şi anul 
2018 este un an pierdut pentru profesorii, pentru elevii şi pentru părinţii care au copiii la 
Carol? Vorbim din 2012 despre reabilitarea şi consolidarea acestui colegiu. Suntem în luna 
februarie 2018 şi constatăm că nu s-a făcut nimic timp de şapte ani de zile Este inadmisibil 
acest lucru. Nu ştiu dacă este vorba despre incompetenţa executivului sau este rea voinţă 
fiindcă nu găsiţi soluţii de finanţare pentru acest proiect. Este anormal ca în luna februarie 
2018, având în vedere că cei doi primari, şi dvs. şi doamna Olguţa Vasilescu, care v-aţi 
perindat şi aţi anunţat cu surle şi trâmbiţe că veţi rezolva acest proiect, nu s-a făcut absolut 
nimic. 
     A doua propunere se referă la înfiinţarea unui centru pentru tineret. Această propunere 
a fost discutată şi în comisia de cultură, educaţie, tineret şi sport. Aşteptam din partea 
executivului să se vină cu o propunere pentru o locaţie, însă la fel, sunt întârziate aceste 
identificări de spaţii şi am văzut că în proiectul pe 2018 nu este prevăzută finanţarea 
pentru înfiinţarea unui astfel de centru. Vă mulţumesc. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     În ceea ce priveşte bugetul, este la fel de dezastruos ca şi anul trecut. Partea de 
dezvoltare a scăzut cu aproximativ 25%, însă vreau să vorbesc foarte scurt şi să-mi susţin 
amendamentele. Cel mai important amendament îl constituie dezvoltarea unui parc 
industrial. Reprezintă singura soluţie ce vizează dezvoltarea oraşului nostru în ultimii şase 
ani în acest consiliu. Cu o investiţie mică de aproximativ 30 mii euro, putem aduce sume 
importante la bugetul oraşului şi putem crea peste 1000 locuri de muncă. Culmea este că 
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de data aceasta nu ne inspirăm de la oraşe mari gen Braşov, Cluj, ci ne inspirăm de la o 
comună din apropierea oraşului nostru, de la comuna Işalniţa, care a reuşit cu aproximativ 
30 mii euro, să facă toată documentaţia în vederea realizării unui parc industrial de 8 ha. 
Propunerea mea prin acest amendament este de a aloca cei 30 mii euro necesari pentru 
documentaţia acestui parc industrial. Am identificat locaţia, cele 7 ha şi ceva de la Lacul 
tanchiştilor, o zonă extraordinară, în apropierea centurii de nord, precum şi sursa de 
finanţare pe care am specificat-o. Fac apel către toţi colegii de la PSD, ALDE şi Mişcarea 
Populară, să fie pentru dezvoltarea oraşului şi să-mi susţină acest amendament, repet, este 
o sumă extraordinar de mică pentru beneficiile pe care le poate genera acest parc 
industrial. 
     Cel de-al doilea amendament se referă la un studiu de trafic, o problemă de interes 
major în oraşul nostru, aşa cum fac şi alte mari oraşe, plătesc o firmă care face o analiză, 
iar după un anumit interval de timp ne dă soluţii în ceea ce priveşte străzile unice, giratorii 
şi tot ceea ce este necesar în vederea fluidizării traficului sufocant în oraşul nostru.  
     La fel şi cel de-al treilea amendament, să începem cu o primă parcare supraetajată pe 
modelul Clujului în oraşul nostru. Fac apel la toţi consilierii şi consider că sunt lucruri 
importante cu care cu investiţii minime putem dezvolta economic oraşul nostru. În afară de 
faptul că trebuie să drămuim bănuţii care sunt, trebuie să gândim şi acest gen de soluţii 
pentru dezvoltarea economică a oraşului. Mulţumesc frumos. 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Vă spun şi eu bună ziua! Îmi cer scuze de scurta întârziere. M-am înscris un pic mai 
târziu la cuvânt. Consider, la fel ca şi colegii antevorbitori, că este un buget 
disproporţionat. Dacă în 2017 am vorbit despre a suplimenta suma pentru investiţii, se 
pare că în 2018 tot la cota de avarie. Nu punem cărămizi noi, nu punem o fundaţie nouă 
pentru oraşul nostru, ci cârpim de ici pe colo, pe unde mai crapă şi ne aşteprăm ca în anii 
următori să ne pice de undeva din cer ca să ne meargă mai bine. Dacă nu gândim, cum a 
spus colegul Vasile, la înfiinţarea unui parc industrial care trebuie să fie prioritatea 0 în 
strategia dezvoltării acestui oraş, nu trebuie să ne aşteptăm la mari realizări, din contră, ne 
aşteptăm la o accelerare a depopulării oraşului nostru pe fondul plecărilor în străinătate, 
dar, şi mai dureros, pe fondul plecării către alte oraşe mai tractive din punct de vedere 
economic. Noi am propus o serie de amendamente în scris, pe care le-am discutat la 
comisie ieri. Până la urmă înţeleg că au fost transformate în interpelări. Le vom relua la 
capitolul interpelări, dar vă rog să vă aruncaţi o privire foarte serioasă către ele. Sunt 
domenii atinse de la infrastructură, educaţie, dar, mai ales, economie, care trebuie să fie 
priorităţi ale oraşului nostru. Înţelegem că bugetul a fost cumva diminuat prin măsurile 
luate la nivel naţional, înţelegem că sunt vremuri grele, dar, dacă acum nu punem temelie, 
nu punem cărămizi pentru viitorul nostru, nu vom avea cum să creştem în acest oraş. Dacă 
nu echilibrăm cumva mai bine acest buget şi nu creştem ponderea investiţiilor, consilierii 
PNL vor vota împotriva bugetului pe 2018 aşa cum a fost propus, chit că poate veţi prelua 
unele amendamente, cu o floare nu se face primăvară. Faptul că vă însuşiţi anumite idei 
bune este de apreciat, dar dacă nu gândim în ansamblu la dezvoltarea oraşului şi nu 
echilibrăm ponderea investiţii cheltuieli, nu avem cum să votăm acest buget. Vă 
mulţumesc! 
      Dl. Consilier Local Florescu: 
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     Mulţumesc, dl. preşedinte, că, în sfârşit, pot să vorbesc şi eu despre bugetul Craiovei şi 
eu mă voi alătura colegilor mei şi voi vota împotriva acestui buget în situaţia în care va 
rămâne în forma iniţiată de executiv. Urmările revoluţiei fiscale, din păcate, adaug eu, se 
fac simţite şi în bugetul municipiului Craiova. A rezultat cel mai mic buget din ultimii 10 
ani de când ştiu eu activitatea în Primăria Craiova, este de aproximativ 90 de milioane de 
euro. Aşputea să-l denumesc un buget de supravieţuire. Acest buget abia asigură 
funcţionarea primăriei şi a instituţiilor din subordine. Nu putem vorbi despre dezvoltare. 
Practic, el blochează dezvoltarea acestui oraş. În aceste condiţii, cred că este inutil să mai 
spunem că investiţiile lipsesc şi mă gândesc că această cifră care este la acest moment de 
aproximativ 15% la secţiunea pentru dezvoltare, va fi grevată şi de eventualele şi 
previzibilele pierderi pe care le vom avea, aşa cum arată situaţia în prezent, la stadion, la 
parcul acvatic, la parcarea subterană, de unde să se ia bani? Tot de la investiţii, probabil. În 
aceste condiţii, spuneam, putem să vorbim despre sănătate când până acum în Craiova nu 
există în nici unul dintre spitalele din subordinea consiliului local un computer tomograf 
funcţional. În învăţământ, şcolile din Craiova au rămas fără împrejmuiri aproape toate, 
terenurile de sport sunt neamenajate, arată ca acum 15 ani. Eu am făcut o iniţiativă, am 
depus-o la primărie, se referă la un muzeu al parcului Nicolae Romanescu. Speram şi încă 
mai sper  să fie introdusă şi bugetată în acest buget pe anul 2018, este o sumă foarte mică. 
Vă mulţumesc şi dacă este posibil să votăm această iniţiativă chiar în şedinţa de astăzi.  
     Dl. Primar Genoiu: 
     Mulţumesc colegilor din opoziţie pentru aprecierile negative la adresa bugetului. Chiar 
şi cei mai apropiaţi dintre colegi, nu neapărat din opoziţie, dar vreau să le reamintesc 
faptul că acest buget pe care nu-l votează şi pe care îl critică de 5 ani de zile, este bugetul 
care ne-a adus acolo unde suntem astăzi şi aprecierile pe care le avem la adresa oraşului 
Craiova, le vedeţi pe site-uri de specialitate independente, unde ne clasdează pe locul 4 în 
România ca cea mai bună administraţie locală. Cred că vedeţi lucrurile acestea şi în 
aprecierile prietenilor, ale rudelor, ale cunoştinţelor care vizitează oraşul Craiova. Şi eu 
sunt inginer, şi eu mi-aş dori ca totul să fie numai investiţii, dar nu este oraşul meu 
personal şi nu pot eu să fac numai investiţii că am mintea tehnică ci trebuie să ţin cont şi 
de cultură, trebuie să ţin cont şi de sănătate, şi de învăţământ şi de tot. Deasta am făcut 
dezbatere publică, de asta a stat pe site-ul primăriei atâta timp acest buget, de asta am 
ajuns să ne ducem cu el la limită, pentru că, aşa cum ştiţi poimâine este ultima zi, tocmai 
pentru a da posibilitatea tuturor să participe cu idei la formarea acestui buget. Oraşul 
Craiova este al cetăţenilor, nu este al inginerilor, al constructorilor, al investitorilor, al 
tuturor! Mai mult decât atât, aţi avut posibilitatea atât în perioada cât a stat bugetul pe site, 
dar şi la dezbaterea publică, să spuneţi în mod concret punctul de vedere vis a vis de 
anumite lucruri şi anumite investiţii care trebuie făcute în Craiova. Dar a veni să spui: aş 
lua 30% de la cultură să duc la investiţii, mi se pare un non sens şi o aberaţie. Oraşul 
Craiova are nevoie şi de cultură, şi de sănătate, şi de învăţământ şi de toate. Ideea este ca 
bugetul să fie echilibrat, ideea este ca bugetul să fie al tuturor, ideea este ca bugetul să 
dezvolte Craiova în mod armonios pe toate laturile vieţii economico-sociale. De aceea, pot 
să spun că sunt mândru de ceea ce se întâmplă în Craiova în ultimii ani şi că am pus 
umărul la tot ce s-a făcut în perioada care s-a scurs în ultimii 4-5 ani, de ne-a adus acolo 
unde lumea nu ne mai critică, unde site-urile şi presa nu ne mai pune pe prima pagină a 



 sed extraord. 15.02.2018                                                        6                                                          FP 43-04, ver. 1 

  

nerealizărilor şi unde vedem aprecieri de toate felurile de la persoane care nu au niciun fel 
de interes să laude sau să măgulească administraţia din oraşul Craiova. Dacă aveţi ceva 
împotriva oraşului Craiova, dacă aveţi cuvinte de apreciere numai la adresa Clujului şi la 
adresa Craiovei nu aveţi, înseamnă că nu aveţi niciun pic de suflet de oltean, nu aveţi 
niciun pic de suflet de patriotism şi v-aş invita cu proxima ocazie când aveţi ceva 
constructiv de spus, să spuneţi, pentru că până una alta, eu am ţinut cont de toate părerile, 
toate solicitările şi împreună cu colegii mei din conducerea Primăriei cu executivul, nu a 
fost solicitare a cuiva, indiferent din ce zonă politică a venit, să nu ţinem cont şi să nu o 
introducem atunci când ea a fost pertinentă.  
     Vis a vis de ceea ce se spune, vreau doar faptul ca acele informaţii, acele amendamente, 
au fost apreciate ca şi interpelări, decât câteva lucruri şi vreau să mă refer în mod special la 
Colegiul Carol I al cărui absolvent sunt, nu ca cei care se dau foarte interesaţi şi poate că 
au absolvit pe la „Elena Cuza” sau în altă parte. Eu am absolvit Carol I şi sunt legat 
sufleteşte de el. În afară de ceea ce s-a făcut omeneşte posibil în toată această perioadă, 
poate că cineva a descoperit că putem să sărim nişte etape şi nu ştiu eu şi v-aş ruga foarte 
mult să mi le explicaţi. Poate că cineva a descoperit că putem să trecem la execuţie fără 
licitaţie, fără proiect, fără SF, fără reactualizări şi ţinând cont de toate legislaţiile care se 
schimbă în permanenţă vis a vis de norme, riscuri, ş.a.m.d. şi dacă aveţi aceste reţete, daţi-
mi-le şi dacă sunt legale şi corecte, le pun în aplicare. Până una alta, vreau să vă aduc la 
cunoştinţă, că săptămâna trecută, mai precis în 13.02., a fost trimisă la CNI o adresă şi cu 
documentaţia Colegiului Carol I şi a Operei Române. La ora aceasta se discută la CNI, 
pentru că în programul de guvernare este prinsă Opera Craiova, prin efortul 
parlamentarilor noştri şi la această oră toată documentaţia este depusă la CNI şi nu 
varianta minimală pe care o pregătisem noi pentru că proiectele europene nu aveau voie să 
depăşească 5 milioane de euro, ci varianta maximală cu Opera şi cu toate cele care sunt 
necesare funcţionalităţii. Dacă cineva consideră că am dormit în perioada aceasta, dacă 
cineva consideră că nu am făcut tot ce trebuie făcut. Eu vă spun că săptămâna aceasta am 
fost de două ori la CNI pentru această problemă, dar este bine de multe ori să fiţi mai 
aproape, să veniţi să ne consultăm şi să spuneţi şi părerile bune, şi ideile bune, inclusiv 
acelea prin care putem să sărim nişte paşi şi să trecem la execuţia lucrărilor mai repede 
decât se poate. Şi eu mi-aş dori, şi eu sunt o fire colerică, sunt un om care dacă am un 
regert în această primărie, am regretul faptului că toate lucrurile se întâmplă de cinci ori 
mai încet decât mi-aş dori eu. Este singurul regret pe care îl am. Dar acestea sunt legile. 
Spunea d-na Firea de la Bucureşti că are o licitaţie la un obiectiv foarte important din 
Bucureşti, de 200 milioane euro, nu ştiu care era acela, dar valoarea este enormă, a cărui 
licitaţie durează de şase ani. Spunea dl. Boc că a pierdut banii de la Primăria capitalei şi aş 
vrea să reţineţi un lucru, Primăria Craiovei nu a pierdut niciun ban. Clujul a pierdut banii 
şi spunea dl. Boc că a pierdut aceşti bani nu din vina lui ci din vina legii achiziţiilor foarte 
foarte greoaie, iar legea achiziţiilor pe care o avem la ora aceasta şi pe care fetele de la 
Direcţia Achiziţii, de la Compartimentul Achiziţii au fost de nenumărate ori anul acesta la 
Bucureşti pentru a aduce amendamente la legea achiziţiilor, nu poate fi schimbată şi nu 
poate fi prin grija Guvernului modificată prea mult pentru că este în concordanţă cu 
legislaţia europeană şi care, la ora aceasta, în concordanţă cu legislaţia europeană este mult 
mai greoaie decât a fost înainte. Asta a făcut ca în anul 2017 pe noua lege a achiziţiilor, să 
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scoată din anumite proiecte şi nu la Craiova. La Craiova, aşa cum am explicat, şi la 
formarea bugetului am avut o sumă infimă pe care nu am consumat-o. La oraşe precum 
Clujul, precum Constanţa, unde sumele au fost uriaşe.  
      În privinţa parcului industrial, cred că am fost printre primii care am susţinut  acest 
lucru şi îl susţin în continuare. Ceea ce se întâmplă la Ișalnița este o etapă în ideea creării 
parcului industrial pe care îl avem în discuţii şi pe care ne-am zbătut şi ne zbatem în 
continuare. Extinderea parcului industrial, pentru că parcul industrial nu trebuie să fie o 
palmă de pământ. Parcul industrial trebuie să fie  o suprafață de minimum 100 de hectare, 
aşa spun studiile de specialitate, aşa este parcul de la Arad, aşa este parcul de la Oradea. 
Sub 100 ha nu sunt parcuri industriale de anvergură cu utilităţi, cu acces, cu tot şi singura 
platformă care se pretează este cea de la Combinatul Chimic ale cărei demersuri le-am 
făcut şi le facem în continuare. Punctul de pornire este  făcut. Primăria Işalniţa a reuşit 
constituirea suprafeţei de 8 ha, care este proprietatea comunei Işalniţa ca şi parc industrial, 
demersurile ca Petrom OMV să cedeze suprafaţa de teren pe care o au ei de aproximativ 
200 ha sunt în continuare. Ele sunt legate şi blocate doar de partea de decontaminare pe 
care OMV Petrom este angajată prin contract cu Statul Român să o facă şi pe care nu au 
finalizat-o. Restul, putem să avem discuții. Discutăm oricând şi de Lacul tanchiştilor, şi de 
terenul de acolo şi de orice. Important este ca ceea ce facem să facem şi că nu suntem 
împotriva oricărei direcţii, oricărei propuneri de parc industrial şi de a atrage investitorii. 
Până una alta, vreau să vă spun că cele două parcuri industriale ale Consiliului Judeţean pe 
care nu şi le-au atributi în proprietatea lui că sunt ale Consiliului Judeţean, sunt tot ale 
noastre. În ultimul parc, în Hi-Tech Park mai sunt locuri, mai sunt terenuri disponibile, iar 
toate facilitățile din Hi-tech Parc sunt oferite de orașul Craiova. Acele ajutoare de minimis 
sunt trecute şi oferite de Primăria Craiova prin comisia de ajutoare de minimis pe care o 
are oraşul Craiova şi care, de curând a acordat un astfel de ajutor, urmează o solicitare din 
partea firmei cu automotive pentru industria automobilelor. Deci nu se pune problema 
vreodată a stopa ideea de parc industrial. Celelalte lucruri, aşa cum v-am spus, le veţi 
primi în răspunsul la celelalte interpelări. Şi un singur lucru vreau să mai atrag atenţia. La 
capitolul cheltuielile bugetului local din această broşură pe care o aveţi şi dvs. vedeţi că la 
investiţii, secţiunea de dezvoltare este în procent de 18,49%. Vreau să vă atrag atenţia că 
ultima dată în anul 2017, a fost de 14%.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supunem la vot amendamentele d-lui Vasile în bloc. Cine este pentru? Votat cu 5 
voturi pentru (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea) şi 20 voturi împotrivă. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018, 

după cum urmează: 
a) total venituri-421.568 mii lei (356.647,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 64.921,00 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-423.338,00 mii lei (356.647,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 66.691,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 

2018, conform anexei nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete 
Medicale şi Creşe din Municipiului Craiova, conform anexei nr.66 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare în 
anul 2018, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă Programul anual de investiţii 2018, conform anexei nr.69 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2018, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2017, în sumă de 1.770,00 mii lei, conform anexei nr.70 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9. 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 19 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă ((Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2018. 
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 2018, la valoarea 

de 6 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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe 
anul 2018. 
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 Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
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a) total venituri-141.322,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
140.297,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.025,00 mii lei); 
b) total cheltuieli – 141.322,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 140.297,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.025,00 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 2018, 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 unanimitate de 
voturi.  
 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

     Mi se pare prea mică suma investită la secţia de pediatrie de la parc. Ea aparţien tot 
spitalului Filantropia şi s-au alocat 30 mii euro doar pentru proiect reabilitare clinică 
pediatrie în condiţiile în care Craiova nu are un spital de pediatrie, sunt foarte mulţi copii 
bolnavi, foarte mulţi părinţi care s-au dus să apeleze la serviciile acelei secţii şi nu au avut 
loc să se interneze. Li s-a spus că pot să figureze internaţi acasă şi eu consider că suma 
este foarte mică şi avem nevoie pentru copiii care sunt bolnavi ai craiovenilor să investim 
mult mai mult. Nu mi se pare corect să dăm iar 2 milioane 744 mii euro la Opera Română 
care nu are sediu şi care are un aparat stufos în care prezintă o dată pe lună un spectocaol 
şi acela nu se ştie dacă îl prezintă şi la Filarmonica 2 milioane 450 mii euro. Am propus şi 
în comisia de servicii publice. Bineînţeles că nu poate să mi se aprobe aşa ceva să scădem 
30% de la Operă şi de la Filarmonică pentru că sunt interese foarte mari, dar cred că 
trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce facem pentru noi şi pentru sănătatea noastră. 
Vă mulţumesc foarte mult. 
     Dl. Primar Genoiu: 
     Eu v-am spus şi eu sunt inginer. Dacă vreţi, tăiem cultura de tot. Trebuie să-i întrebăm 
şi pe ceilalţi. La Spitalul de Pediatrie oportunitatea , eu personal am fost acolo acum 
câteva luni de zile îmrpeună cu d-na Nuţă – directorul Direcţiei Investiţii, cu d-na Ciucă – 
directorul Direcţiei Servicii Publice, cu Secretarul primăriei, dl. Mischianu şi am constatat 
că faţă de toate celelalte nivele reabiliotate şi care sunt la un standard foarte ridicat, 
subsolul acestei clădiri şi exteriorul nu au fost reabilitate. Vreau să vă spun că în toată 
perioada anului  2017, s-a încercat reabilitarea pe fonduri termice a acestui spital, s-a 
constatat că spitalul este într-o coproprietate cu Consiliul Judeţean, este dat în folosinţă şi 
în administrare la Consiliul Local. Ar fi însemnat ca proiectul european să fie făcut ori de 
spital, ori de Consiliul Judeţean, ori să ne cedeze nouă toate drepturile de proprietate şi să 
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putem noi să-l aplicăm. În final am bugetat partea de proiectare pentru subsolul clădirii şi 
exterior. Vreau să mă înţelegeţi foarte clar. Şi eu vin din mediul privat, şi eu vreau să fac 
aşa şi să se facă lucrurile. Dar vine d-na directoare Nuţă şi îmi spune: nu puteţi să  finanţaţi 
execuţia atâta timp cât nu aveţi un dali trecut prin CTE şi aprobat de Consiliul Local. Nu 
este legal să finanţăm o execuţie al cărui studiu de fezabilitate nu există. Şi atunci paşii au 
fost în felul următor pentru că se ştie foarte clar la ora aceasta şi evaluarea este făcută. S-a 
bugetat ceea ce se poate bugeta vis a vis de proiectare şi la rectificare pentru că a propos 
de bugetul cel mai mic din toţi anii, v-am explicat şi la tablă şi peste tot că bugetul se 
rectifică în luna iulie cu diferenţele care ne aduc la nivelul anilor anteriori. La rectificare, 
primii bani care se duc, se duc la Spitalul de Pediatrie. 
     Pe de altă parte, am discutat cu dl. Prioteasa, cu ceilalţi viceprimari şi cu toată 
conducerea Consiliului Judeţean, am discutat cu directorul Spitalului Regional, cu dl. 
Bogdan Fănuţă. Am fost împreună săptămâna trecută la Ministerul dezvoltării şi am 
discutat cu ministrul sănătăţii, cu secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, dl. doctor 
Grasu, care se ocupă de tot ce înseamnă investiţii, vis a vis de posibilitatea unei astfel de 
clinici de pediatrie. Bineînţeles că au fost discutate mai multe, inclusiv oncologia, inclusiv 
cardiologia care este într-un stadiu foarte avansat la Consiliul Judeţean şi integrarea unui 
astfel de spital şi de secţii de pediatrie în Spitalul Regional, sau noi ne-am angajat că dacă 
avem certitudinea Ministerului Sănătăţii că ne asigură schema de personal care ştiţi bine că 
nu este în subordinea noastră. Schema de personal, salariile personalului din organigrama 
spitalului sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii că dacă ministerul ne asigură cadrele 
medicale, noi ne angajăm împreună cu Consiliul Judeţean, să construim o clinică nouă de 
pediatrie. Ştiu aceste lucruri, le ave, sunt prinse, aşa cum v-am spus, în paşii care sunt. 
Ceea ce avem noi în spitalul de pediatrie la ora aceasta, vă garantez că va fi refăcut în 
acest an cu ceea ce mai are nereabilitat.  
     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 Municipal 

„Filantropia”  Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-113.855,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

111.303,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.552,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-119.136,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 116.584,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 2.552,00 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 2018, 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 20 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea).  
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Sirop: 

     Revin asupra acestui punct pentru că am atras atenţia lunile trecute, dar se pare că nu s-
a înţeles. Am primit şi un răspuns scris, dar destul de evaziv. La Spitalul de 
Neuropsihiatrie, secţia de la parc, care este clinica de psihiatrie de urgenţă, se întâmplă 
nişte lucruri care sunt nelalocul lor, nedorite. Acolo, personalul medical şi auxiliar nu are 
sprijinul necesar pentru imobilizarea pacienţilor care sunt agresivi şi de cele mai multe ori 
sunt nevoiţi să apeleze la poliţie, la jandarmerie, care odată ce i.a dus la spital nu mai au 
nicio obligaţie în a imobiliza fel de fel de pacienţi cu fel de fel de tulburări mentale. 
Normal ar fi să fie preluaţi de personalul spitalului, dar realităţile cotidiene ne contrazic 
pentru că de multe ori se nimeresc a fi oameni care nu au neapărat de-a face cu pregătirea 
fizică sau nu au forţa necesară adecvată pentru a imobiliza astfel de pacienţi. Se întâmplă 
chiar pe tura de noapte când pot să vină fel de fel de urgenţe cu tulburări deosebite, iar aici 
am solicitat întărirea sprijinului, nu neapărat o firmă de pază, înţeleg, dacă nu este posibil 
din punct de vedere legal acest lucru, dar am solicitat sprijinirea acestor cadre medicale şi 
a personalului auxiliar într-un mod adecvat. Eu vă spun că eu cunosc realităţile de acolo nu 
se  întâmplă acest lucru la nivelul la care ar trebui. Aş vrea, dacă este cineva aici, să ne 
răspundă, că am văzut că nu s-a bugetat nimic suplimentar la capitolul acesta. Chiar şi în 
răspuns mi s-a explicat că personalul are un spor pentru condiţii periculoase, dar nu înţeleg 
cu ce-i ajută acel spor în practică. Adică dacă se întâmplă o nenorocire, Doamne fereşte!, 
acolo nu ştium cum încălzeşte pe cineva sporul şi vreau să mi se explice de către cineva 
eventual din conducerea primăriei sau din conducerea instituţiei de acolo, dacă îşi asumă 
starea de fapt aşa cum este acum şi poate să dea asigurări că acolo nu se va întâmpla la un 
moment dat o tragedie, Doamne fereşte!. Oricum până la acest moment, dacă nu se alocă 
nişte bani suplimentari pentru pază acolo, pentru preluările cazurilor de agresivi, noi vom 
vota împotriva bugetului la Spitalul de Neuropsihiatrie. Vă mulţumesc. 
     Dl. Primar Genoiu: 
     Sunt de acord cu ce spuneţi dvs., vreau să vă atrag atenţia asupra faptului că la nivelul 
primăriei, după cum ştiţi, a fost făcut un audit de către Curtea de Conturi şi în care s-au 
stabilit toate amănuntele, dar faptul că tot ce înseamnă paza în instituţiile din subordinea 
primăriei trebuie să fie făcute în baza unui studiu, studiu făcut de firme specializate în 
acest domeniu şi care trebuie să fie făcut şi aprobat de Consiliul Local. Asta înseamnă că 
într-un spital de psihiatrie nu poate să stabilească primarul ce anume şi cum se face paza şi 
cum se face protecţia personalului şi a bolnavilor din spital. Deci este efectiv o problemă 
care trebuie rezolvată în mod tehnic şi profesional. Vreau să rog Direcţia de Patrimoniu să 
vadă aceste sume pentru studiul de alocarea pazei, şi când spun pază, nu mă refer numai la 
spitalul de psihiatrie, mă refer şi la stadion şi la tot ce înseamnă instituţii din subordinea 
primăriei ca şi spaţii.  
      Dl. Preşedinte: 
      Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
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Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie  
Craiova, pentru anul 2018, după cum urmează: 

a) total venituri-69.076,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
68.246,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 830,00 mii lei); 

b) total cheltuieli-69.631,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
68.801,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 830,00 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 2018, 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 20 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea). 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la  Poliţia 
Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Câplea: 

     Dl. Primar, spuneaţi mai devreme că ţineţi cont de propunerile rezultate la dezbaterile 
publice fie pentru stabilirea nivelurilor taxelor, fie pentru buget, fie la propunerile venite 
din partea opoziţiei. Dacă era aşa, aţi fi pus măcar pe ordinea de zi propunerea noastră care 
are în spate 2000 de semnături de la cetăţenii Craiovei privind modificarea 
Regulamentului pentru locurile de parcare cu plată din centrul Craiovei. 
     Legat de Poliţia Locală, nu înţeleg de ce nu se achiziţionează acele parcometre, că la 
asta mă refeream când spuneam propuneri venite de la cetăţeni. Adică să se poată plăti şi 
la dispozitivele acestea nu doar prin sms pentru că nu toată lumea are posibilitatea să 
plătească prin sms. Haideţi să achiziţionăm acele dispozitive să poată plăti fizic.  
     Dl. Primar Genoiu: 
     La un moment dat, a venit cineva la mine şi a spus să nu dăm drumul la parcarea 
subterană pentru că are prevăzute nişte automate în care se bagă banii şi dă restul şi nu se 
poate ca orice cetăţean să se descurce că este complicat şi dacă putem să constituim să 
facem o bandă de ieşire din parcarea subterană cu un casier cu chitanţierul pentru cei care 
nu ştiu să folosească automatul. Am spus că Uniunea Europeană ne-a aprobat acest 
proiect. Nu a fost prevăzut în proiect bandă de proşti. Hai să lămurim o chestie. În 
momentul când vorbim că nu ştim să folosim un sms, nu ştim să folosim un telefon, avem 
parcarea subterană la doi paşi. Vrem să stăm în faţă, vrem să stăm în primul rând, vreţi din 
nou să facem anarhie, să aveţi şapte rânduri de maşini parcate pe şapte benzi? Toate 
oraşele din ţară ne-au solicitat să le dăm modelul pentru centrul nostru. Dacă vreţi, facem 
şi înapoi. Faceţi un material, supuneţi la vot, şi, dacă vreţi, ne întoarcem şi înapoi, 
desfiinţăm şi parcarea cu plată, desfiinţăm şi parcarea subterană, desfiinţăm tot, dar vreau 
să văd de la dvs. şi nişte idei inovative, vreau să văd şi nişte lucruri noi, nişte lucruri care 
să modernizeze pentru că dl. primar de la Oradea care este reprezentantul formaţiunii 
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politice pe care o reprezentaţi şi aplică tot ce este nou şi vede în Austria şi în alte oraşe, iar 
noi să ne întoarcem înapoi. Ne întoarcem la chitanţier, ne întoarcem la un casier eventual 
care să bage jumătate din bani în buzunar, jumătate să-i depună, en întoarcem la ce? Vă 
rog foarte foarte mult dacă aveţi idei constructive, niciodată nu v-am respins şi v-am 
primit, am chemat tot personalul de specialitate şi am analizat întotdeauna propunerile dvs. 
şi reţineţi un lucru: nu v-am pronunţat numele. 
     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 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-27.207,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

26.952,00 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 255,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-27.207,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 

26.952,00 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 255.00 mii 
lei), 

  conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea). 

 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport 

Club Municipal Craiova, pe anul 2018. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 

     În primul rând, vreau să afle şi colegii noştri care nu ştiu că echipa feminină de handbal 
s-a calificat în primele opt din Europa la Cupa EHF. Vreau să vă spun că o mare parte din 
craioveni au venit la sală, peste 4000 şi vor veni probabil şi acum când vom juca cu 
deţinătoarea trofeului pe 13 martie. Vreau să vă rog frumos să luaţi în calcul mărirea 
bugetului la echipa de handbal fete în anul acesta pentru a ne pregăti şi a avea o echipă 
competitivă în toamnă să putem să ajungem şi noi să câştigăm o cupă europeană. Cred că 
foarte mulţi craioveni iubesc sportul, foarte mulţi vin la sală şi aş vrea şi colegii mei din 
partidul de lângă mine, nu liberalii că ei vin mai puţin recunosc, la sală, faţă de mine, dar 
fac eu pentru toţi această muncă de susţinere, să vină la sală să susţină echipele craiovene 
în competiţii. Vă mulţumesc foarte mult.  
     Dl. Primar Genoiu: 
     Eu vreau să vă mulţumesc personal, în numele craiovenilor pentru ceea ce faceţi pentru 
sport şi pentru sportul de sală, pentru handbal în mod special pentru că, de multe ori în 
rezultatele echipei este şi sufletul pe care îl puneţi dvs. Vrând- nevrând va trebui să 
creştem bugetul, pentru că trecând o altă fază a cupelor europene înseamnă alţi bani, alte 
cheltuieli şi să felicităm fetele noastre şi să le susţinem în continuare. Are dreptate. Haideţi 
să le susţinem pentru că şi aşa televiziunile vitregesc, adică am văzut ştiri despre orice, am 
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văzut în ziua aceea şi că a făcut meci egal CSM Bucureşti, dar de ale noastre nu a zis 
nimeni nimic. Felicitări pentru ce faceţi. 
     Dl. Preşedinte: 
     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 2018, după cum urmează: 
a) total venituri-11.903,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-11.903,00 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 unanimitate de 
voturi.  
 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la  

Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2018. 
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 2018, după cum urmează: 
- Total venituri - 9.620,00 mii lei (9.470,00 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 150,00 mii lei - veniturile secţiunii de dezvoltare); 
- Total cheltuieli - 9.620,00 mii lei (9.470,00 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 150,00 mii lei-veniturile 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 unanimitate de 
voturi.  
 

 
9. 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 2018. 
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 2018, 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 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Ungureanu).  

 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 

Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Noi vom vota împotrivă că este corelat cu punctul 1 dar, aş vrea dacă tot mi-aţi dat 

cuvântul la punctul acesta să mă asigur că vom avea posibilitatea să prezentăm ceea ce noi 
numim amendamente la buget la proiectul nr. 1, iar dvs. aţi numit interpelări. Aţi văzut că 
nu există punctul interpelări pe ordinea de zi şi aş vrea să mă asigur că o să-mi daţi 
cuvântul la final să prezentăm aicimaterialul pe care l-am depus în scris deja de câteva zile 
şi nu a fost prins în proiectul de buget, dar vrem să fie cunoscut publicului. Dacă nu, îl 
prezint la punctul ăsta. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Voi vota împotriva bugetului general consolidat al municipiului Craiova cu părere de 

rău. Domnii consilieri de la PSD, ALDE şi Mişcarea Populară s-au opus realizării unui 
parc industrial de 7 ha în oraşul nostru pe principiul: este prea mic, vom face altul mai 
mare. Nu ştiu când. La Paştele Cailor. 
Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018, la 

partea de venituri – suma de 750.947,00 mii lei şi la partea de cheltuieli – suma de 
758.559,00 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 20 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea). 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2018. 
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 ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 

2018, 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.  
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe 
anul 2018. 
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 Regiei Autonome de Administrare a 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2018, 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 unanimitate de 
voturi.  
 

 
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova 

de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., 
bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 
2018. 
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 mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu 

Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova 
S.R.L., din data de 22.02.2018, ora 15,00, bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dna.Rezeanu 
Marinela 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 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Sirop, Cosman).  
 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 

Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018. 
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 S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 

pentru anul 2018, conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
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bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 
2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu 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 la R.A.T.  

SRL, pe anul 2018. 
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 R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2018, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, bugetul de venituri şi 
cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2018. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Zorilă Dan şi 
R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor 
de salubrizare. 
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 tarifele noi pentru activităţile serviciului de salubrizare, conform  anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor existente pentru activităţile serviciului de 

salubrizare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare, instituită prin Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.424/2015, care se datorează de către 
utilizatori, persoane fizice şi juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia 
beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de 
salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  Art.4. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
dna. Alina Marin, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
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Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj”, următoarea ordine de zi: 

             a) modificarea anexei nr.14 „Tarifele pentru activităţile delegate” la Contractul  de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013; 

              b) aprobarea actului  adiţional de modificare a anexei nr.14 la Contractul de 
delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare 
nr.1/29.03.2013. 

  Art.5. Se aprobă mandatarea dlui.Alin Glăvan, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi, prevăzută la art.4 din 
prezenta hotărâre, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al             
Municipiului Craiova nu poate participa la şedinţa Adunării Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”. 

  Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr. 4, punctul 29 din Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului Craiova 
nr. 485/2017, precum şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.183/2013, nr.424/2015, nr.191/2017 şi nr.264/2017. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, 
dl.Glăvan Alin, S.C.Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Câplea) şi 3 abţineri (Sirop, Cosman, 
Mănescu).  
 
 
     Dl. Consilier Local Sirop: 
     Ne găsim la punctul peste ordinea de zi întrebări şi interpelări să zicem. La proiectul de 
buget consilierii PNL au avut foarte multe amendamente care ieri într-o comisie au fost 
transformate în interpelări. Transformate în interpelări, înseamnă că pot să le prezint la 
punctul de întrebări şi interpelări, nu peste două săptămâni când va fi trecut proiectul de 
buget şi mort şi îngropat. 
     La Dezvoltare economică – am solicitat mai mulţi bani pentru un parc industrial. O să 
fac o scurtă sinteză nu vreau să vă reţin foarte mult.  
    La Învăţământ am solicitat suplimentarea pentru partea de execuţie a proiectului pentru 
Carol I. Dacă vă amintiţi, acum câţiva ani ne plimbam cu cărucioarele pe aici şi spuneam 
că este gata documentaţia. Am solicitat asfaltarea unor terenuri de sport la Şcoala nr. 29 
Nicolae Romanescu, Scoala nr. 36 Gheorghe Bibescu şi Scoala nr. 24. Aş vrea să 
mulţumesc colegilor de la putere care au rămas să ne asculte. Este o formă de respect şi 
aceasta, dar iată că executivul dă dovadă de civism şi civilizaţie şi ascultă în continuare.  
     La Sănătate am solicitat suplimentarea bugetului pentru renovarea secţiei de pediatrie 
ce funcţionează în subordinea Spitalului 2 Filantropia. 
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     La Cultură, Recreere, Religie  am considerat că este anul centenarului şi am solicitat 
realizarea unei monografii: „Contribuţia Craiovei  la Marea Unire. Craiova Centenară”, 
reeditarea albumelor fotografice din perioada interbelică şi avem şi un proiect depus 
pentru realizarea unui bust al lui I.C. Brătianu  până la Marea Unire şi merită această 
recunoaştere.  
 La Capitolul Ordine Publică am propus mărirea numărului de camere de luat vederi 
în municipiul Craiova pentru că a crescut numărul de infracţiuni cu autor necunoscut. La 
infrastructură am propus străpungerea dinspre Calea Bucureşti înspre str. Traian Lalescu în 
dreptul străzii Henri Coandă. Este foarte necesară, sunt zece mii de craioveni care ar 
beneficia de acest acces înlesnit către cart. Rovine. Am propus o străpungere inclusiv la 
intersecţia bvd. Romanescu cu bvd. Unirii dinspre zona de blocuri. 
     La Capitolul Protecţia Mediului am  revenit cu o idee pe care noi am depus-o şi ca 
amendament şi anume: „Un copil, un copac” însemnând că la naşterea fiecărui copil din 
municipiul Craiova să fie plantat un copac din raţiuni ecologice, educative, pentru părinţii 
aceia să fie o mândrie.  
      La Capitolul Sport am propus reabilitarea Hipodromului Craiova şi înfiinţarea câte 
unui loc de joacă sau teren de sport în fiecare cartier al Craiovei, iar la capitolul Locuinţe, 
Servicii şi Dezvoltare Publică, am avut solicitarea imperativă de a primi asigurări că vom 
finaliza lucrările la cart. Chinezesc şi nu ne vom mărgini doar la a face acele construcţii, 
acele apartamente pentru armată ca să nu pierdem terenul. Deci vreau să terminăm toate 
apartamentele pentru ca toţi craiovenii să aibă posibilitatea să le cumpere, aşa cum le-a 
fost promis, sub preţul pieţei. Cum primăria nu are voie să facă profit, aşa ar fi normal, să 
se vândă în costuri. O să aştept răspunsul, dacă vreţi să aveţi un punct de vedere, vă 
ascultăm şi acum, dar pentru un răspuns mai elaborat în scris, aşteptăm punctele dvs. de 
vedere, dl. primar, pentru fiecare dintre lucrurile enunţate aici şi vreau să transmit 
mulţumiri sincere că, totuşi, aţi rămas la prezidiu şi aţi dat dovadă de decenţă şi aţi ascultat 
aceste interpelări, contrat colegilor dvs. care au procedat la această sfidare şi anume au 
părăsit şedinţa înainte de a fi încheiată. Vă mulţumim! 
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      Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 15.02.2018. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Pt. SECRETAR, 
Traian Alexandru Corneliu BEŢIU    Ovidiu Mischianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


