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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.06.2010 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, 3 consilieri absenţi motivat: Dd-ra Predescu, dl. 
Răducănoiu şi dl. Ştefârţă. 
     Invit pe dl. consilier Marinescu Nicolae Sidor să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 22891/02.06.2010, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 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 07.06.2010, 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 aprobarea ordinei de zi? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Intrăm în ordinea de zi. 
                                              

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

al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

Dl. Preşedinte: 
Se rectifică bugetul local la poziţia învăţământ prin sporirea în acest semestru cu 

suma de 619.518 mii lei pentru a putea efectua cheltuielile prevăzute la învăţământ şi 
în special plata salariilor în primul semestru al acestui an.  Dl. Viceprimar doreşte să 
facă prezentarea acestui punct. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Vreau să mulţumesc profesorilor care au depus diligenţele pentru susţinerea 

bacalaureatului. În al doilea rând, vreau să le comunic tuturor colegilor că până la 
această oră sunt achitate integral toate drepturile băneşti ale profesorilor ce revin din 
anul 2010. Cu această ocazie cu privire la rectificarea bugetului pentru învăţământ, 
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prin creşterea veniturilor se asigură plata tuturor drepturilor  băneşti pentru data de 
10.06.2010. Au existat ceva discuţii şi probleme legate de  o eventuală imposibilitate 
de a plăti integral aceste drepturi băneşti iar cu această ocazie sunt convins că nici unul 
din colegi nu are o poziţie în acest sens. Cu această ocazie le comunicăm profesorilor 
că pe 10 îşi vor primi salariul aşa cum trebuie fără a exista vreun impediment în ceea 
ce priveşte prevederile bugetare pe luna în curs. Încă o dată le mulţumesc şi am 
rugămintea la toţi colegii, eu îi aştept cu propuneri pentru Serviciul Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor. Vă mulţumesc.  

Dl. Preşedinte: 
Întrucât nu sunt discuţii la acest punct de pe ordinea de zi, care este şi singurul de 

altfel, şi este firesc, pentru că cu toţii dorim ca drepturile băneşti ale personalului din 
învăţământ să fie achitate corespunzător,  vă propun să trecem la vot. Cine este pentru 
adoptarea acestei hotărâri?  
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, la valoarea de 619.518 mii lei, pe anul 2010, conform 
anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 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 adoptat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

                                                                                          

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 07.06.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Nicolae Sidor Marinescu  Nicoleta Miulescu 

 
 

 

 

 

 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


