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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.12.2010 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 22, 3 consilieri întârzie: dl. Gîdăr, dl. Iordache, dl. Ion,  şi 2 
consilieri sunt absenţi motivat - dl. Pîrvuleasa, dl. Ţui. Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. consilier Albăstroiu Gheorghe să preia conducerea şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 27325/03.12.2010, 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 07.12.2010, 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. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare al municipiului Craiova, către S.C. Compania de Apă 
“Oltenia” S.A. 
 

     Supun la vot ordinea de zi, în bloc. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de 
voturi.  
 
 

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

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

     Dl. Magla: 
     Am în faţă raportul privind rectificarea şi, lecturându-l, spune aici că, în 
conformitate cu adresa nr. de la Direcţia Finanţelor, s-a comunicat diminuarea cu 150 
mii lei, după care urmează explicitarea operaţiilor de diminuare şi suplimentare, în 
conformitate cu acest rezultat final de minus 150 mii lei. Avem şi noi o întrebare: care 
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a fost gândirea privind această repartizare cu diminuările în special la personalul din 
învăţământ.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Îmi aduc aminte că acum trei şedinţe, aţi votat o diminuare cu 300 mii lei, deci 3 
miliarde, a bugetului local, în urma rectificării bugetului de la Consiliul Judeţean. Mi-
aş fi dorit aceeaşi întrebare şi atunci, şi acum. Rectificarea este în două direcţii. O dată 
acolo unde noi, Consiliul Local, putem să punem bani la ceea ce înseamnă bunurile şi 
serviciile, prin această rectificare  aducem un plus de 300 mii lei, deci 3 miliarde, 
pentru achitarea utilităţilor pentru ca să intrăm cu sume foarte mici ca şi datorii în anul 
următor. Deci la acest capitol, aceasta este propunerea, iar la ceea ce înseamnă 
rectificarea în minus cu privire la fondul de salarii, aş vrea să vă aduceţi aminte că 
acum două săptămâni am votat o nouă rectificare care era pozitivă, şi mi-aş fi dorit 
aceeaşi întrebare şi atunci, de unde vin aceşti bani şi de ce trebuie să-i luăm noi, cum 
de unde se cere această diminuare şi de ce trebuie s-o dăm noi, în primăvara acestui an, 
s-a dat o ordonanţă de guvern în care s-a încercat  echilibrarea veniturilor şi 
cheltuielilor la şcolile unde au probleme cu ceea ce priveşte numărul de elevi,  şi cu 
ceea ce înseamnă costul pe elev în care s-a spus că atunci când există dificultăţi la 
anumite şcoli şi surplus la alte şcoli, pe ceea ce înseamnă salariile, să se facă o 
realocare a sumelor la nivelul întregului judeţ, cu acordul Inspectoratului Şcolar şi prin 
intermediul Direcţiei de Finanţe Publice, fondurile în interiorul judeţului pe şcoli, se 
relochează. Se constată că la unele şcoli este un fond mai mare, la alte şcoli un fond 
mai mic, aşa încât la sfârşitul lunii trecute s-a constatat că  în afara oraşului sunt sume 
de bani mai mari că sunt economii mai mari, iar acestea au fost aduse la fondul de 
salarii pentru profesorii din Craiova. De acolo au venit acei bani acum două săptămâni. 
În urma analizei la nivelul Inspectoratului Şcolar, s-a constatat acest deficit şi practic 
reducerea noastră se datorează faptului că sunt necesari aceşti bani în restul judeţului. 
Deci practic, acum la sfârşitul anului, se fac  reglările la nivelul întregului judeţ în ceea 
ce priveşte fondul de salarii. Banii aceştia nu fug undeva la Ministerul Finanţelor sau 
în altă parte. Rămân tot la nivelul învăţământului, dar la nivelul învăţământului 
doljean. De aceea se face această rectificare în minus şi eu cred că, poate, la şedinţa 
ordinară de guvern, vom mai avea o rectificare pozitivă, de aceea n-am îndrăznit să 
pun mai mult pentru utilităţile la şcoli, dar cred că la şedinţa ordinară, vom mai pune 
ceva pentru şcoli, pentru utilităţi, pentru că aici este menirea noastră şi cred că acesta 
este unul din scopurile noastre, de a asigura cele necesare în şcoli.  
     Dl. Boboc: 
     Aş dori să se precizeze dacă această diminuare comunicată de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice se referă la sumele aferente concediilor acordate profesorilor în 
perioada de vară, deci iunie-iulie, şi acum este vorba de diminuarea acestor sume. Dacă 
se referă la aceste sume vreau să spun că este o greşeală pentru că noi trebuia să facem 
rectificarea la timpul potrivit. Şi, mai mult, îmi menţin punctul de vedere că această 
măsură, şi chiar aplicarea legii, pe care noi suntem obligaţi să o aplicăm, trebuia să 
avem controlul asupra aceea ce se întâmplă în sistemul de învăţământ. Nu să lăsăm să 
se plătească aceste salarii şi după trei luni reţinem salariile şi creăm o situaţie unică în 
ţară. Nu există nicărieri în ţară la ora actuală, o asemenea situaţie, să se reţină să plece 
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profesorii acasă cu 20 lei, cu 40 lei sau 50 lei. Este o situaţie care a creat un impact 
nefavorabil şi care nu ne onorează pe noi, consiliul local, şi nu ne onorează pe noi, 
primărie, modul cum am gestionat această problemă. Eu am mai pus această întrebare 
şi în comisie, mi s-a spus că aceste unităţi de învăţământ sunt suverane, ele gestionează 
fondurile şi au făcut ce au vrut. Eu nu pot să cred şi nu sunt de acord cu această poziţie 
că  trebuie lăsaţi să facă acest lucru şi trebuia să facem rectificarea şi schimbarea la 
timpul potrivit.  Ceea ce s-a întâmplat este o reparaţie pe care noi o facem, neelegantă, 
care crează o situaţie unică în sistemul de învăţământ preuniversitar care nu ne 
onorează. Explicaţii o să fie. Nu sunt bani, aceasta este situaţia, trebuie să oprim. Eu 
vreau să vă spun, cel puţin trebuie să ne asumăm răspunderea la timpul potrivit 
neştiind ce se întâmplă în sistemul de învăţământ pe care îl conducem şi al cărui 
management noi îl coordonăm, noi îl numim, noi îl aprobăm.   
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Am o rugăminte, dacă legea nu o credem, putem să facem ce aprecieri vrem. Legea 
trebuie să o aplicăm, nu să o credem. Legea sună aşa: primarul este ordonator principal 
de credite, directorii sunt ordonatori terţiari. De ce  suntem unici? Pentru că legea ne-a 
făcut unici.  Judeţul Dolj, nu Craiova, judeţul Dolj, care include şi Craiova, este judeţ 
pilot la ceea ce înseamnă învăţământ. Suntem unici în ţară prin faptul că atunci când 
stai acasă primeşti 100%, iar când vii la servici, primeşti 75%.  Avem toţi directorii de 
învăţământ care au salarii mai mari decât Primarul Municipiului Craiova. Sunt gândite 
în forma aceasta pentru că li s-a dat o foarte mare responsabilitate. Sunt manageri, nu 
mai sunt profesori.  Fiecare dintre ei manageriază activitatea de la fiecare instituţie 
şcolară. De aceea li s-au stabilit şi nişte reguli care sunt respectate, de regulă, de către 
manageri. Li s-a spus că dacă încep şcoala cu un număr de levi, ştiu de la începutul 
anului pe câţi bani să se bazeze şi li s-a dat acel cost pe elev. Unele şcoli nu s-au 
reformat suficient să aibă un număr foarte bun, mare, un număr suficient de elevi ca să 
poată să  susţină salariile. Acum vorbim de faptul că nu am ştiut. Noi toţi de aici, din 
Consiliul Local am ştiut. Noi am votat bugetul, nu l-a votat altcineva. Noi ştiam câţi 
bani avem în buget, toţi managerii de şcoli ştiau câţi bani au în buget. Îşi cunoşteau 
bugetele. Nu directorul economic, nu Dincă, ordonatorul principal de credite semnează 
statul de plată. Ei fac doar deschiderile la trezorerie, conform bugetului. Potrivit legii 
pe care nu vrem să o credem, suntem obligaţi să facem asta.   Da, o spun cu tărie. 
Atunci când am constatat această lipsă de subordonare între primărie, care votează 
bugetul, şi managerul respectiv, de aceea s-a bătut foarte atre cu pumnul în masă să se 
facă acele consilii de administraţie să intre mai mulţi din administraţia locală în acel 
consiliu şi le-am spus liderilor de sindicat în martie aprilie când aveam probleme legate 
de al treisprezecelea salariu şi nu de situaţia de acum, ni s-a spus că nu este problema 
noastră cu banii.  Şi aveau dreptate din păcate.  Avem tot felul de opoziţii. Suntem 
unici în ţară, trebuie să luăm act de asta, prin faptul că s-au dat 100%  venituri pe iulie 
şi august.  Sunt de acord cu dl. Boboc că a fost o măsură extrem de neelegantă. 
Rezultatul ar fi fost ca în luna decembrie să nu mai ia nici un ban pentru că bugetul ăla 
era acum două luni. Dacă cineva spune că erau mai mulţi bani în bugetul respectiv, aş 
vrea să ne spună care era suma care ne asigura aceste venituri pentru că atunci când s-a 
dat această lege cu reducerea de 25% din venituri, acei bani au fost şi scoşi din buget 
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ca şi venituri. De aceea Ministerul Finanţelor încă din septembrie ne-a spus că 10,9 
milioane, adică 109 miliarde de lei se retrag din bugetul local şi noi în prima lună am 
votat rectificarea. Am luat toţi la cunoştinţă de acest lucru. Drept urmare, chiar dacă 
legea este strâmbă, chiar dacă legea ni se pare că nu ne reprezintă, trebuie să o 
respectăm. Din păcate, asta este situaţia actuală. Oricum această sumă de bani nu aduce 
un minus sau nu suntem în situaţia de a nu asigura fondurile necesare salariilor din 
învăţământ. Este, pur şi simplu, o reglare la nivelul judeţului Dolj, şi nu o diminuare a 
veniturilor care li se cuvin profesorilor în mod real.  
     Dl. Preşedinte: 
     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 605.308,00 mii lei,       
conform anexelor nr.1- 5 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 15 voturi pentru 
şi  7 abţineri (Predescu, Răducănoiu, Radu Marin Traian, Tudor, Magla, Boboc, 
Nedelescu)      
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Craiova, către S.C. 

Compania de Apă “Oltenia” S.A. 

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 delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al 

municipiului Craiova, către S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., cu sediul în 
municipiul Craiova, str.Brestei, nr.133, înmatriculată la Oficiul Registrul 
Comerţului Dolj, cu nr. J16/63/1999 CIF RO 11400673. 

 Art.2.  Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” şi S.C. Compania de Apă “Oltenia”  S.A 
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 extraordinare de astăzi, 07.12.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 

Gheorghe Albăstroiu Nicoleta Miulescu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


