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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2010 

 

 
 

  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, si 4 consilieri absenţi: d-ra Predescu, Dl. Nedelescu, dl. 
Cherciu, dl. Dincă – aflat în concediul de odihnă. Potrivit regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe d-na Consilier Gheorghe Ana  să preia conducerea şedinţei. 
     D-na Preşedintă: 
     Prin dispozitia nr. 30454/29.12.2010,  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  extraordinară,  în data de 30.12.2010, ora 10,00 în 
Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
 
     Cine este pentru ordinea de zi? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Aveţi discuţii? 
     Dl. Viceprimar Sas: 
     În primul rând, ţin să mulţumesc tuturor consilierilor care sunt prezenţi aztăzi la 
această şedinţă de consiliu. A fost necesar să convocăm de îndată această şedinţă cu o 
zi înainte de finalul anului întrucât prin Monitorul Oficial nr. 881din 28 decembrie 
2010 a fost alocat din fondul de rezervă de la bugetul de stat pe anul 2010 o sumă de 
300 mii lei care era neapărat necesar să fie inclusă în bugetul Craiovei pe anul 2010. 
Am decis ca din aceşti bani 200 mii lei să meragă la salubritate şi 100 mii lei să meargă 
la RAADPFL. De asemenea, doresc să urez “La mulţi ani!” tuturor craiovenilor din 
partea Instituţiei Primarului, să le urez să aibă un an 2011 cât mai bun. De asemenea, 
cei care doresc, astăzi la staţia de epurare este ziua porţilor deschise, deci cei care 
doresc să viziteze staţia de epurare  astăzi, sunt invitaţi, la ora 13 va avea loc plecarea 
din faţa primăriei cu un microbuz.  
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     D-na Preşedintă: 

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

  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2010, la valoarea de 605.477 mii lei, conform 
anexelor nr.1- 4 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.102/2010. 

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.                                                                  
 

 
 

      D-na  Preşedintă: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 30.12.2010. Vă mulţumim 
pentru participare. Daţi-mi voie în numele dvs. a Consiliului Local, să urăm tuturor 
craiovenilor un an nou, cu sănătate şi Dumnezeu să ne ajute la toţi. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 

Ana Gheorghe Ovidiu Mischianu 
 
 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


