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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 16.12.2010 

 
 
 

  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26, dl. Consilier  Pîrvuleasa fiind absent motivat. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de 
azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Badea Pavel  să preia conducerea şedinţei. 
     Dl.  Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 27636/13.12.2010, 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 16.12.2010, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe 
anul 2010. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2010. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2010. 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Liceului Teoretic “Henri Coandă” 
Craiova, pe anul 2010. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) „Amenajare şi 
revitalizare Centru istoric al Municipiului Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013, Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli de creştere. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) „Construirea 
unui pasaj subteran, în vederea descongestionării traficului rutier din Zona 
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Metropolitană Craiova – Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersecţia străzii 
Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării 
traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013, AXA 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli de creştere. 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consilului Local al Municipiului 
Craiova nr.57/2010 referitoare la aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie pentru investiţia: “Amenajare şi revitalizare centrul istoric din municipiul 
Craiova - aria pilot”. 
 
     Peste ordinea de zi: 
 
     1. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe anul 2010, a unui sprijin financiar pentru Uniunea Scriitorilor 
din România, Filiala Craiova; 
           
          Vă propun să votăm ordinea de zi a acestei şedinţe în bloc, urmând ca în 
momentul când vom dezbate fiecare proiect de hotărâre în parte, să vi-l şi citesc. Cine 
este pentru aprobarea ordinei de zi? Votat cu unanimitate de voturi.                                                                                                    
 

                          
În urma supunerii la vot, 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Liceului Teoretic “Henri Coandă” 
Craiova, pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 
„Amenajare şi revitalizare Centru istoric al Municipiului Craiova”, în vederea 
solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013, Axa 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 
„Construirea unui pasaj subteran, în vederea descongestionării traficului rutier 
din Zona Metropolitană Craiova – Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în 
vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, în vederea 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 16.12.2010                                                            3                                                                 FP 43-04, ver. 1 
  

solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013, AXA 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consilului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2010 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: “Amenajare şi revitalizare 
centrul istoric din municipiul Craiova - aria pilot”. 

9. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe anul 2010, a unui sprijin financiar pentru Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Craiova; 

 
         

 
1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
     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 Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2010, la valoarea de 605.308,00 mii lei,       
conform anexelor nr.1- 3 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.  

 
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2010. 

 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 Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru 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 Craiova nr.343/2010. 

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. 
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În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2010. 

 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 Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia” Craiova, 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 Craiova nr.344/2010. 

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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2010. 

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 Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, pentru 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 Craiova nr.345/2010. 

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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
activităţilor aducătoare de venituri proprii al Liceului Teoretic “Henri Coandă” 
Craiova, pe anul 2010. 

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu.  
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Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor 
aducătoare de venituri proprii, la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova, 
pentru anul 2010, la valoarea de 330,00 mii lei, conform anexei care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe date prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr. 54 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Liceul 
Teoretic „Henri Coandă” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 
„Amenajare şi revitalizare Centru istoric al Municipiului Craiova”, în vederea 
solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013, Axa 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 
     Dl. Director Mischianu: 
     O eroare materială strecurată în materialele care vi s-au prezentat dvs. şi care au fost 
rectificare. Este vorba de art. 2 unde dvs. vi s-a transmis o sumă de 1.308.785, 
13.087.850 lei şi corect este 1.308.785. În mod corespuzător, se modifică şi materialul 
anexă la prezenta hotărâre în sensul că la fonduri externe nerambursabile  suma de 
52.351.4oo lei în mod corect este 64.130.465 lei. În mod corespunzător, de asemenea, 
se modifică şi valoarea în euro aferentă acestor sume. 
     Dl. Boboc: 
     Aş vrea totuşi, să se precizeze valoarea eligibilă a proiectului. S-a făcut corecţia 
necesară dar toate sunt raportate la valoarea totală a proiectului. Care este valoarea 
eligibilă a proiectului?  Dacă nu se poate face acum, să se refacă, să se precizeze mai 
exact, pentru că, oricum, din materialele pe care le-am primit, 2% din valoarea totală 
nu reprezintă suma pe care ne-aţi prezentat-o şi pe care aţi corectat-o. Aceasta este în 
legătură cu acest aspect. Şi aş vrea să mai fac o precizare, dvs.  solicitaţi de asemenea, 
aprobarea, pentru 3 milioane şi ceva care constituie cheltuielile reprezentând TVA şi 
alte cheltuieli care nu sunt eligibile şi pe care trebuie să le suporte consiliul municipal. 
Aş sugera dacă s-ar putea discuta cu banca prin care se derulează proiectul pentru că 
noi ştim că TVA este rambursabil şi  TVA o să se reântoarcă la Consiliul local. Cred că 
suportarea de la început a contravalorii TVA-ului, este o sumă mare şi atunci ar fi 
foarte bine ca printr-o negociere cu banca să se obţină o linie de credit prin care se 
suportă TVA-ul, după care banca îşi reţine TVA-ul atunci când se returnează. Cred că 
este o practică care s-a mai folosit şi în alte municipii şi care a degrevat, practic, 
consiliul local, de un efort foarte mare prin susţinerea acestor cheltuieli care sunt 
neeligibile. Acestea sunt două propuneri pe care le-am avut, fiind de acord cu 
proiectul, pentru că noi l-am aprobat cu mai mult timp în urmă şi el este necesar pentru 
amenajarea centrului istoric al municipiului Craiova. 
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     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Legat de bancă şi de TVA, ţin minte că acum o lună de zile de  aici din dreapta, am 
primit nişte abţineri şi nişte voturi împotrivă,  deşi contractul de finanţare era mult mai 
catolic decât Ordonanţa 50.  Acum ni se sugerează să apelăm la bancă pentru 
suportarea TVA-ului.  Am şi vorbit cu unul dintre consilierii locali, la şedinţa ordinară 
de pe data de 23, o să aveţi pe masă pe lângă ordinea de zi, şi  situaţia financiară de pe 
data de 22, cu privire la încasări, cu privire la plăţi, cu privire la prevederi bugetare, cu 
privire la ceea ce înseamnă cheltuielile care din anul acesta trec în anul următor şi, cu 
siguranţă o să aduc şi o comparaţie şi o să o dezbatem, vis a vis de anul 2008 – 2009. 
În momentul de faţă vă pot spune că ieri, împreună cu directorul economic şi cu o parte 
din directorii din primărie, am creionat o structură de buget şi vreau să vă spun că, 
pentru ceea ce înseamnă investiţii şi cofinanţări, avem premise favorabile să  spunem 
că cel puţin pe anul 2011 nu avem nevoie de alte sume de bani din exterior, adică de la 
bancă, pentru că este clar că sunt costuri suplimentare evidente. Pe anul 2011, toate 
aceste proiecte pe care le-am votat anul acesta şi care se vor pune în operă începând cu 
anul viitor, au tot suportul financiar în cadrul bugetului local şi îl vom vedea împreună 
şi vom discuta de aşa manieră încât să nu avem costuri suplimentare legate de dobânzi 
şi comisioane. În măsura în care după anul 2011 o să vedem că sunt necesare 
cofinanţări şi de la o bancă, o să discutăm acest lucru. Dar cred că pe anul 2011 o să 
avem un buget stabil şi solid, ceea ce ne permite să susţinem aceste proiecte şi 
cofinanţările care, pe lângă acel TVA, mai reprezintă încă 2% cofinanţarea Primăriei 
Craiova. De asemenea, trebuie să luăm în considerare faptul că toate aceste proiecte 
europene în primele trei luni vom avea un privilegiu pentru că vor exista prefinanţări, 
deci în primele trei luni de punere în operă a acestor proiecte banii vor fi de la 
Ministerul Dezvoltării şi nu va fi nevoie de suport financiar din partea Primăriei 
Craiova, deci pentru fiecare proiect nu trebuie să susţinem acest proiect din punct de 
vedere financiar, urmând ca după aceea să ne executăm toate obligaţiile financiare 
asumate prin cererile de finanţare şi prin contractele depuse. La acest capitol nu numai 
că nu trebuie să apelăm la alte sume, dar trebuie să fim siguri prin bugetul pe care îl 
creăm şi avem aceste premize că vom asigura finanţările pe 2011 cu o proiecţie clară 
pentru anul 2012. În măsura în care la finele anului 2011 vedem pentru 2012 că ar fi 
nevoie de aceste sume,  le vom discuta în Consiliul Local, dar pentru anul 2011 vă 
asigur că vom asigura aceste cofinanţări. 
     Dl. Director Mischianu: 
     Sumele totale ale proiectului la care dl. Boboc a făcut interpelarea reprezintă aşa. 
80.976 940 valoarea întregului proiect. Fonduri de la bugetul de stat 15.537.690 lei, 
fonduri externe nerambursabile 64.130.465 lei, cota de TVA  15.537.690 lei. 
     Dl. Boboc: 
    Eu am înţeles justificarea prezentată de dl. Viceprimar cu toate că eu nu m-am 
referit la acest aspect şi dl. Viceprimar, ca şi noi, trebuie să apere mai întâi interesele 
municipiului, ale consiliului local, nu ale băncilor. Băncile sunt parteneri cu noi şi, 
repet, ele vin pentru afacere şi intră în raporturi cu noi. Eu am solicitat altceva. Chiar 
dacă avem fondurile necesare, se poate discuta cu o bancă prin care se derulează acest 
proiect, care obţine comisioane foarte mari din rulaj, este vorba de 18 milioane de 
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euro,  şi ele se rulează de câteva ori prin bancă. Banca respectivă practic obţine nişte 
comisioane. Ea poate să acorde această facilitate de a susţine TVA-ul pe care îl 
recuperează atunci când se rambursează. Nu am cerut nimic în plus şi nu am spus că 
bâncile trebuie să ne ajute sau trebuie să ne acorde ceva şi a fost o propunere. Dacă 
este vorba de propunere, eu zic că este bine să fie analizată şi nu înseamnă neapărat că 
ea poate sau nu poate să fie aplicată. Deci la acest lucru m-am referit. Referitor la ce 
spunea dânsul că în prima parte noi nu  avem nevoie pentru că avem prefinanţare, ştim 
că există proceduri de prefinanţare şi această prefinanţare se opreşte prin rambursările 
pe care le avem până la egalizarea sumei cu care am fost prefinanţaţi. Deci după prima 
raportare, nouă ni se opreşte 30% din raportarea de rambursare şi din raportările 
următoare în aşa fel încât la expirarea proiectului, prerambursarea aceasta, suma 
respectivă, să fie reţinută în totalitate. Deci este un avantaj că putem începe, dar ca 
procedură există reguli foarte stricte cu privire la returnarea acestor fonduri şi eu am 
făcut o propunere nu în sensul că trebuie neapărat să fie aplicată, este o propunere care 
am spus să fie analizată şi dacă este în interesul consiliului local municipal, să încerce 
să fie şi abordată. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Eu am crezut că este o sugestie de alt tip pentru că fondurile europene, în modul cât 
mai corect, se derulează prin trezorerie, deci nu prin bănci. Inclusiv TVA se încasează 
în trezorerie. Nu operăm cu comisioane, nu operăm cu bănci ca să putem să negociem 
cu ei ceva. Raportat la aceste prefinanţări şi la sumele care se reţin şi se plătesc după 
aceea, la o anumită valoare rambursările ulterioare, acest lucru încercam să vă spun la 
început că s-a făcut un scenariu pentru fiecare proiect când se începe, când ar fi acele 
trei luni de zile  şi când ar fi nevoie să se asigure de către primăria Craiova sumele de 
bani către constructor pentru ca apoi să fie rambursate. Chiar am luat în calcul şi 
termenul maxim de rambursare  de trei luni de zile de la data plăţii şi am constatat că 
nu avem nici o problemă pentru aceste proiecte. Vreau să vă spun că aşa cum am spus-
o şi acum două şedinţe, bugetul pe investiţii va fi mult mai mare decât anul acesta, că 
toate proiectele europene şi este prima dată când spun că avem. Unul din colegi îmi 
spunea că de opt luni de zile spun că nu avem, nu avem. Acum vă spun că avem şi vă 
mai readuc aminte că în iunie când luam acele măsuri nepopulare, vă spuneam că din 
martie o să avem o altă atitudine, că dacă acum luăm măsurile cele mai grele, în martie 
putem să vorbim de un buget în care veniturile să se realizeze şi nu să vină Dincă să 
spună că suntem cu ventiurile la 10 milioane de euro neîncasate, la 15, la 20, la 30, la 
40  milioane. Acum vom fi în situaţia în care să avem cel puţin veniturile prognozate. 
Din punct de vedere al finanţării pe aceste proiecte suntem în regulă. Din punct de 
vedere  al plăţilor pentru aceste proiecte, ele se fac prin trezorerie. Din punct de vedere 
al rambursărilor, am pus termenul maxim de trei luni la acest scenariu. Vă spun sincer 
că nu avem nici o problemă. Am înţeles că acesta este punctul de vedere al d-lui 
Boboc. Problema se pune că nu prin bănci derulăm aceste sume de bani, nu vor 
beneficia de nici un ban din sumele pe care le derulăm pe aceste proiecte, toate se vor 
derula prin trezorerie, atât banii de la Uniunea Europeană cât şi de la Ministerul 
Dezvoltării, cât şi de la Primăria Craiova, se vor plimba numai prin trezorerie. 
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Constructorii care vor beneficia, vor primi banii tot prin trezorerie. Drept urmare, nu 
avem nici o legătură cu băncile şi nici o problemă cu privire la bănci. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?                 
Art.1. Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) referitor la „Amenajare şi revitalizare 

Centrul istoric al Municipiului Craiova,” cu valoarea totală de 80.976.940 lei, 
în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţii – 
Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa care face parte din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Cota de cofinanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 
-   1.308.785 lei, echivalentul a 306.736,89 euro, reprezentând contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 
-   15.537.690 lei, echivalentul a 3.641.532,29 euro, reprezentând T.V.A. 

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în 
timpul implementării proiectului, precum şi resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului  în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de  Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii 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.  

 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului (cerere de finanţare) 
„Construirea unui pasaj subteran, în vederea descongestionării traficului rutier 
din Zona Metropolitană Craiova – Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub 
intersecţia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian, în 
vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, în vederea 
solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul POR 2007 – 2013, AXA 1 – 
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere. 

Dl. Preşedinte: 
Am eu o mică remarcă. Vă spun sincer că eu acest proiect îl consider dificil de a 

realiza ceea ce el îşi propune având în vedere că nu descongestionează Calea 
Bucureşti, netrecând pe sub bvd. Calea Bucureşti, cred că va crea mai mult probleme. 
Dar asta este o părere şi cred că fiecare avem dreptul la o opinie. Vă mulţumesc. 

Dl. Ştefârţă: 
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Aş vrea să fac o completare la ce aţi spus dvs. Eu am speranţa că executivul se 
gândeşte ca acest pasaj să-l continue cu o arteră care să preia fluxul de circulaţie în 
direcţia str. Caracal. Deabia atunci utilitatea acestui pasaj va fi cu adevărat pusă în 
valoare. Poate dl. Viceprimar ar putea să ne spună ceva în sensul acesta. 

Dl. viceprimar Dincă: 
Mă bucur că d-ra Predescu şi dl. Răducănoiu au o memorie foarte bună. Mi-au 

întărit ideea că încă nu mi-am pierdut memoria. Acest subiect l-am mai discutat, ce-i 
drept în discuţie  nu a intervenit şi dl. Badea, dar  dl. Ştefârţă a ridicat aceeaşi 
problemă. Am spus că avem nevoie de un început ca să putem continua. Drept urmare, 
această dezbatere a avut loc şi acesta este primul pas, urmând ca, ulterior, să facem 
demersurile şi să continuăm. Pentru acest proiect iată că trebuie să expropriem două 
clădiri, două construcţii extrem de importante, iar în anii următori, sau cel puţin în anul 
2012 vom fi aici, vom gândi bugetul şi vom crea premizele să continuăm această 
lucrare. 

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

Art.1. Se aprobă Proiectul (cererea de finanţare) referitor la „„Construirea unui pasaj 
subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană 
Craiova –Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersecţia străzii Arieş cu 
str. A.I.Cuza şi respectiv cu str. Împaratul Traian, în vederea preluării traficului 
auto pe bvd. Carol I – str. Arieş”, cu valoarea totală de 66.184.742 lei, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului 
operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţii – 
Planuri integrate de dezvoltare urbană, prevăzut în anexa care face parte din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Cota de cofinanţare a proiectului prevăzut la art.1 va fi asigurată de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, după cum urmează: 

- 1.077.413,36 lei, echivalentul a 254.689,59 euro, reprezentând contribuţia 
proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 
- 224.951 lei, echivalentul a 53.176,13 euro, reprezentând contribuţia proprie 
la cheltuielile neeligibile; 

- 12.089.123,00  lei, echivalentul a 2.857.746,02 euro, reprezentând TVA, din 
care: 

-  12.035.134,76 lei, echivalentul a 2.844.983,75 euro, reprezentând 
TVA aferente cheltuielilor eligibile, care va fi rambursată de la 
bugetul de stat; 

- 53.988,24 lei, echivalentul a 12.762,27 euro, reprezentând TVA 
aferent cheltuielilor neeligibile. 

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea în 
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timpul implementării proiectului prevăzut la art.1, precum şi resursele 
financiare necesare implementării optime în condiţiile rambursării ulterioare a 
cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul      
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte, Programe de Dezvoltare 
Tehnică şi Investiţii 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.  

 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consilului Local al 
Municipiului Craiova nr.57/2010 referitoare la aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: “Amenajare şi revitalizare 
centrul istoric din municipiul Craiova - aria pilot”. 

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 modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.57/2010, după cum urmează: 
         „ Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru 

investiţia: “Amenajare şi revitalizare centrul istoric din municipiul Craiova - 
aria pilot”, având principalii indicatori tehnico-economici: 

1. Valoarea totală a investiţiei                   80.893.240 lei (inclusiv TVA) 
         (18.958.700 Euro)  

Valoarea (C+M)                             67.128.393 lei (inclusiv TVA)  
                                                            (15.732.726 Euro) 
(1 euro=4,2668 lei) 

2. Eşalonarea investiţiei  
         - anul I                                               26.704.054 lei/21.936.844 Euro 
         - anul II                                              54.189.186 lei/45.191.549 Euro 
3.  Durata de execuţie = 19 luni 
4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)   
                           
    -  Lungimi străzi                                  1.922 ml 
   - Suprafaţă modernizată totală           23.915 mp 
 

          Din care: 
1. Suprafaţă carosabilă              16.615 mp 
2. Suprafaţă trotuare                    7.300 mp 
3. Suprafaţă spaţii verzi               1.254 mp 
4. Lungimi conducte apă             3.025 ml 
5. Lungimi conducte canalizare  3.592 ml, 

           prevăzută în anexa care face 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 Direcţia 
Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii 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 alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova pe anul 2010, a unui sprijin financiar pentru Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Craiova 
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 alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2010, a unui sprijin financiar în sumă de 13.000 
lei, pentru Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, în vederea 
acordării unor premii. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, 
Compartimentul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie 
Ziar şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.                                                                                                  

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi.  

 
 

      Dl.  Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 16.12.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIRECTOR, 

Pavel Badea Ovidiu Mischianu 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


