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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.03.2010 

 
 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 23, lipsesc motivat d-nii consilieri Badea, Ştefârţă,  care au 
anunţat că se află la Congresul partidului Naţional Liberal, şi  Răducănoiu şi 
Nedelescu. 
     Potrivit prevederilor regulamentului şi a Legii nr. 215/2001 republicată şedinţa 
întruneşte condiţiile legale pentru a-şi putea desfăşura lucrările. 
     Invit pe dl. consilier Florescu Marinel  să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
      Bună dimineaţa, stimaţi colegi, onorată asistenţă, desfăşurăm astăzi şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local Municipal, în care vom dezbate bugetul de venituri şi 
cheltuieli al Craiovei în anul 2010, într-o atmosferă mai tristă decât în anii trecuţi, 
datorită absenţei de la acest prezidiu a d-lui primar Antonie Solomon, în condiţiile deja 
cunoscute şi pe larg mediatizate. 
    Prin dispoziţia nr. 17339/01.03.2010, 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 05.03.2010, 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 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 

activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cheltuielilor din credite interne şi 
externe, pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor 
externe nerambursabile, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara 
bugetului local, pe anul 2010. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Seviciului 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Comunitare Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubruitate Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei 
Comunitare Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Salubritate Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Asistenţă Medico - Socială Craiova. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 
Incubatorul Transfrontalier Tehnologic şi de Afaceri Craiova. 

 
 
Ordinea de zi, aşa cum v-am prezentat-o, are 20 de puncte. 
D-na Secretar: 
Cu retragerea punctului 20, după examinarea în comisia juridică, când s-a modificat 
organigrama aparatului municipiului Craiova, în sensul că având personalitate 
juridică, incubatorul este un serviciu ca şi celelalte, pe lângă Consiliul Local. Deci 
punctul este preluat de anexa cu organigrama aparatului de specialitate al 
primarului.   
Dl. Preşedinte: 
S-a retras punctul 20. dacă în legătură cu cele 19 puncte de pe ordinea de zi şi cu 
ordinea de zi în ansamblul ei, aveţi propuneri. Dacă nu, vă supun la vot, aprobarea în 
bloc a ordinei de zi, urmând să dau citire fiecărui punct în momentul în care va fi 
luat în discuţie şi vom trece la vot.    
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Cine este pentru ordinea de zi, aşa cum v-a fost prezentată, cu retragerea punctului 
20? Votat cu unanimitate de voturi.   
 
 

În urma supunerii la vot,  ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cheltuielilor din credite interne 
şi externe, pe anul 2010. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în 
afara bugetului local, pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Seviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Comunitare Craiova. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubruitate Craiova. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Comunitare Craiova. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Salubritate Craiova. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public de Asistenţă Medico - Socială Craiova. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Sport Club Municipal Craiova. 
 

 
                
                                                                                      

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

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La acest punct în comisii, s-au 

prezentat modificările la anexe după cum urmează: La anexa 7, o diminuare cu 
110.600 mii lei, şi o creştere dintr-un capitol în altul, cu aceeaşi sumă. N-aş putea să vă 
explic acum, decât dacă vreţi să mai dezvoltăm, faţă de ceea ce a fost în comisii, cu 
care aţi fost de acord. Punctul 8- sănătate. De asemenea, creşte suma, se renunţă la un 
proiect şi se duce la bunuri şi servicii 58.000 mii lei, iar la anexa 9 – cultură, 
Ansamblul “Maria Tănase” în vederea amenajării bunurilor preluate de la 
cinematografie, urmează a creşte valoarea cu suma de 111 mii lei. Acestea au fost 
modificările propuse la comisii şi însuşite de către dvs.     

          Dl. Cherciu 
          Deoarece în acest an propunerea de buget a fost discutată destul de amănunţit în 

comisii, voi face doar âteva referiri sintetice la lucrurile care, într-adevăr, mi se par 
demne de adus la cunoştinţă, inclusiv cetăţenilor Craiovei.  Acesta este motivul pentru 
care voi fi destul de sintetic şi voi face referiri exclusiv la capitolul „venituri” din 
bugetul care este supus astăzi aprobării.  De la bun început vreau să spun că salut faptul 
că în acest proiect de buget veniturile sunt prevăzute a creşte de la 125 milioane la 
148,6, deci o creştere de aproximativ 19%. În acelaşi timp însă, consider o cifră destul 
de ambiţioasă şi o iau ca un angajament al Direcţiei de Impozite şi Taxe  că în acest an 
vor reuşi să asigure încasarea acestor venituri pe care acum şi le propun. Însă, dacă este 
să analizăm rezultatele de până acum, deci practic la 31.12.2009, sunt câteva cifre care 
nu sunt foarte încurajatoate. Le voi discuta pe rând. În primul rând, impozitul pe clădiri 
la persoane fizice, din raportul înaintat am constatat că s-a realizat, deci s-a încasat 
efectiv, până la 31.12.2009, o sumă de 12.700.000 însă restanţele, deci arieratele, la 
încasarea acestui impozit, înregistrate la aceeaşi dată, reprezintă aproximativ jumătate 
din suma încasată, adică 6 milioane. Situaţia la impozitul pe teren la persoane fizice 
este şi mai proastă în sensul că realizatul pe 2009, este undeva în jurul valorii de 
3.800.00 lei, iar  arieratele sunt oarecum comparabile de 3.400.000 lei.  

          Al treilea impozit care zic eu, stârneşte îngrijorarea, este impozitul pe mijloacele de 
transport aparţinând persoanelor fizice, unde încasatul efectiv este undeva în jurul 
sumei de  6.500.000 lei, iar arieratele înregistrează aproximativ 10.700.000 lei, deci 
undeva arieratele sunt dublul sumei efectiv încasate.  Eu spun că aceste cifre trebuie să 
ne dea de gândit şi sper ca Direcţia de taxe şi Impozite are în vedere aceste nerealizări 
şi va găsi soluţii pentru ca la sfârşitul anului 2010 să nu mai înregistrăm aceleaşi valori. 

          Un alt capitol la care aş vrea să fac referire tot din domeniul veniturilor, este 
prevederea legată de cuantumul amenzilor şi a altor sancţiuni. Dacă pe anul 2009, 
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cuantumul amenzilor era prevăzut  la valoarea de 7.600.000 lei, s-au încasat 5.500.000 
lei, deci un procent, zic eu, destul de bun. În schimb, pentru 2010, este prevăzut în 
buget ca din amenzi veniturile să atingă suma de 14.300.000 lei, deci oarecum dublul 
valorii prevăzute în bugetul anului precedent. Nu ştiu exact cum să interpretez  aceste 
valori, încerc să iau partea bună în sensul că şi-au propus cei de la Direcţia de Taxe şi 
Impozite şi alte departamente din primărie care aplică amenzi, ca anul acesta să fie 
mult mai drastici, încât să asigure cumva o dublare a acestor venituri şi din acest punct 
de vedere nu pot decât să mă bucur şi să le urez succes.   

          Ca punct de vedere legat de cifrele pe care le-am prezentat, este clar că soluţiile 
pentru 2010, pentru creşterea şi asigurarea veniturilor pe care şi le-au propus cei de la 
Direcţia de Taxe şi Impozite, sunt în primul rând, lărgirea bazie de impozitare. Mi se 
pare obligatoriu ca şi noi să aplicăm de aici înainte principiul de a aduna taxele şi 
impozitele de la cât mai mulţi contribuabili. Cred că sunt în Craiova încă foarte multe 
proprietăţi care n-au fost inventariate, care nu sunt supuse taxelor şi impozitelor, sunt 
foarte multe taxe ridicate fără autorizaţie de construire şi bănuiesc că, oarecum 
coroborat şi cu cuantumul amenzilor, primăria, prin aparatul de specialitate, şi-a propus 
ca în acest an, lucrurile să se îndrepte.   

          O altă măsură este, evident, o mai bună colectare şi din acest punct de vedere salut 
faptul că în organigramă, Direcţia de Taxe şi Impozite prevede pentru acest an 
înfiinţarea unui birou special de inspectori fiscali şi asta înseamnă că vor exista 
persoane care se vor deplasa mult mai mult pe teren încât să asigure această colectare. 
Oarecum legat de partea de lărgire a bazie de impozitare, cred că şi un inventar al 
bunurilor din domeniul public  este mai mult decât necesar, deci un inventar faptic, 
adică, pur şi simplu, să se meargă pe teren şi să se întocmească acest inventar faptic şi 
împreună cu inventarul să se treacă la verificarea tuturor contractelor încheiate cu 
agenţii economici legate de suprafeţele închiriate sau concesionate pentru că sunt 
convins că şi aici avem destul de multe resurse. Am enumerat aceste soluţii pentru că 
sunt convins că îmi veţi da dreptate. În anii următori nu vom mai putea miza în 
creşterea veniturilor exclusiv pe creşterea cuantumului taxelor. Şi persoanele fizice, dar 
cred eu, în special persoanele juridice sunt deja la limita suportabilităţii şi nu mi se pare 
corect ca în continuare, taxele să fie colectate de la bunii platnici şi să avem foarte 
mulţi, persoane fizice sau juridice, care se sustrag de la această  obligativitate. 

          Un ultim aspect vreau să vi-l supun atenţiei, nu uitaţi că în momentul de faţă, la 
impozitul aplicat pe activele imobiliare agenţilor economici, suntem deja cu o valoare 
la maximul prevăzut de lege. Cuantumul de 1,8% lăsând la o parte acel  discount pe 
care îl oferim, face ca pe perioada de amortizare a unei clădiri, conform legii aceasta 
este de 50 de ani, un agent economic practic s-o mai plătească încă o dată  sub formă 
de taxe, şi de asta spun, în viitor trebuie cumva să avem în vedere regândirea acestui 
sistem. Vă mulţumesc. 

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

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în sumă de 611.756 mii lei, pe anul 2010, conform anexelor nr.1- 16 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. 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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2010. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea pe care am făcut-o în 

preambul la temei, alineatul 2, litera b şi alineatul 4, litera 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 bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de 

venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2010, prevăzute în anexele nr.1 - 73 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

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 unanimitate de 
voturi.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cheltuielilor din credite 
interne şi externe, pe anul 2010. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Cu modificarea care a fost anunţată 

în comisii, valoarea este 31.761 mii lei. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la vot 

în ansamblu, cu modificarea prezentată.. 
Art.1.  Se aprobă bugetul creditelor externe şi interne, pentru anul 2010, în valoare de 

31.761 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 
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. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 2010, în 

valoare de 1.323 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 
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.  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor şi cheltuielilor 
evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 2010. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local, pe anul 

2010, conform  anexelor nr.1 şi 2 care fac 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.  

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2010. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pe anul 2010, conform anexei  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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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.  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Seviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 2.600,00 mii 
lei, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 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 al 
Poliţiei Comunitare Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Serviciului Public Poliţia 

Comunitară Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 17.700,00 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 Serviciul 
Public Poliţia Comunitară Craiova 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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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Serviciului Public Administraţia 

Pieţelor şi Târgurilor Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 7.235,00 mii 
lei, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul 
Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

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

 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Salubruitate Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Serviciului Public de Salubritate 

Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 52.050,00 mii lei, conform anexelor 
nr.1 şi 2, care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară  şi Serviciul 
Public de Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 Serviciului Public de Asistenţă                

Medico – Socială Craiova, pentru anul 2010, la valoarea de 10.700,00 mii lei, 
conform anexei 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 Serviciul 
Public de Asistenţă Medico – Socială Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile  prezentei hotărâri. 

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

 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Sport Club Municipal Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          Dl. Magla: 
          O să reiau delegrafic ce am spus şi ieri în şedinţa de comisie. Întâi de toate apreciez 

faptul că pentru prima dată şi este meritul contabilului şef de la instituţie, şi cu anexele 
pe toate structurile componente ale instituţiei.Pe de altă parte trebuie să ţinem cont aici 
că este un caz atipic, în sensul că activitatea profesională se desfăşoară în două etape 
distincte pe parcursul anului calendaristic. Adică dacă noi aprobăm bugetele pe 
perioada 1.01.-31.12. a unui an curent, în cazul specific al acestei structuri, ea are de 
fapt, două  perioade distincte. Una reprezentată de prima jumătate a anului, când este 
de fapt, sfârşitul competiţional al unei activităţi începute cu un an în urmă şi din vară 
când începe prima parte a unui sezon competiţional ce se termină în anul următor.  În 
condiţiile acestea propun să fim de acord cu bugetul ca atare, aprobat pentru anul 
calendaristic, însă în vară, când se termină sezonul competiţional început anul trecut, în 
urma analizei activităţii desfăşurate şi în urma noilor obiective care se propun pentru 
sezonul ce vrea să urmeze , să venim cu o corectare, cu o reaşezare a bugetului pentru 
structurile componente. Repet, rămânând în cadrul aceluiaşi buget, dar în mod obiectiv 
funcţie de situaţia de la acel moment, posibil să apară o restructurare, o reaşezare pe 
cele cinci activităţi componente. 

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

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, 
pentru anul 2010, la valoarea de 5.715,00 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 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.  

 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

D-na Secretar: 
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Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. La forma iniţială pe care aţi avut-o, 
corecturile au fost anunţate în comisii constând nu în creşteri de personal ci în 
modificări funcţionale legate de structura din direcţii, respectiv de la Direcţia de 
Impozite Taxe, a propos de ceea ce spunea dl consilier legat de înfiinţarea unor 
servicii, dar din distribuirea de personal şi, de asemenea, prin includerea Incubatorului 
de afaceri în categoria serviciilor care sunt ale consiliului local, potrivit proiectului pe 
care l-aţi aprobat, şi pe care noi îl finanţăm, astfel încât a ieşit de pe ordinea de zi 
punctul 20.  

          D-ra Predescu: 
          Mai trebuie precizat care este subordonarea cu privire la acest incubator, că 

rămăsese să discutăm organigrama. 
          D-na Secretar: 
          Este al consiliului local, exact ca celelalte servicii, funcţional el este subordonat ca 

şi toate celelalte, primarului, sub aspectul conţinutului activităţii. 
          Dl. Magla: 
          Vreau să intervin la modul generic ca să nu mai intervin la celelalte organigrame 

care le discutăm. Am întâlnit două situaţii distincte la câte două-trei din instituţiile care 
îşi prezintă mai departe organigramele şi anume, primul, în două-trei situaţii apare o 
incorectitudine în prezentarea organigramei  pe care am discutat-o şi ieri la comisie. 
Am înţeles că s-ar fi rezolvat. Dacă s-a rezolvat este bine, dacă nu, intervenţia mea este 
în acest sens, anume de punere în forma normală a structurilor consiliilor de conducere, 
pentru că acestea, funcţional, sunt structuri peste conducerile executive ale instituţiilor. 
Nu sunt nici complementare conducerilor executive,  nici subordonate. La cele două-
trei situaţii unde sunt aceste inadvertenţe, rog  să se corecteze. A doua chestiune pe 
care  am discutat-o, sigur am primit lămuririle de rigoare, dar aş vrea să le şi 
specificăm, iarăşi în cazul a două sau trei instituţii apar funcţiile de directori adjuncţi. 
Am înţeles că ele sunt făcute conform unor normative cerute  acum, rămânând 
nedefinite în cadrul organigramei generale, definirea atribuţiunii specifice urmând a fi 
făcută în cadrul fişei postului. Este în regulă, n-am nimic împotrivă, dar rugămintea ar 
fi fost ca în cadrul organigramei prezentate, la fiecare structură de acest gen, director 
adjunct, să zicem, în unele cazuri apar şi două posturi de director adjunct, cu un 
asterisc în josul organigramei să se definească acea structură, adică să ştie directorul 
adjunct – poziţia nr. 1 reprezintă funcţiunea de director economic al instituţiei, o 
funcţiune care altminteri este obligatorie în cadrul tuturor acestor instituţii, cealaltă 
unde mai este cazul, de asemenea două asteriscuri să spună  că este director adjunct, 
logistică ş.a.m.d. Definită în subsolul organigramei şi funcţionalitatea acestor poziţii. 

          D-na Secretar: 
          O să vă rog să ne permiteţi să răspundem tot generic, ca să nu mai facem comentarii. 

Toate aceste modificări au fost făcutele-am anunţat la ultima comisie, care a fost cea de 
ieri, şi anume -  juridică, însemnând acele trimiteri între cele două autorităţi – 
deliberativă şi executivă cu privire la funcţionarea lor. Sunt corectate toate. Cu privire 
la rapoartele făcute, am precizat încă o dată. Potrivit legii 330, denumirile funcţiilor 
sunt cele generice, n-avem voie să le modificăm. Eventual, dacă apreciaţi că este 
relevant, putem face aceste note de subsol, pe care oricum nimeni nu le are în vedere, 
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decât cel care are organigrama în fiinţă. N-am spus-o ieri, dar o s-o avem în vedere. Nu 
putem însă, să schimbăm titulatura funcţiei, dată fiind legislaţia. În rest toate sunt 
corectate exact cu trimiterile către cele două autorităţi. 

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

Art.1. Se aprobă  organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul 
Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

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

 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova 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 organigramei şi statului de funcţii 
ale Poliţiei Comunitare Craiova. 

D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Poliţia 

Comunitară Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
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Poliţia Comunitară 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 aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. În forma refăcută, atât a raportului 

cât şi a organigramei cu ştatul de funcţiuni, în sensul că aveau două funcţii: director 
economic, contabil şef, a rămas directorul, potrivit aprobării dvs., şi propunerii iniţiale.  

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Administraţia 

Pieţelor şi Târgurilor Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale Serviciului Public de Salubritate Craiova. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Salubritate 

Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Salubritate Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale Serviciului Public de Asistenţă Medico - Socială Craiova. 
D-na Secretar: 
Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 

          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 organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă 
Medico - Socială Craiova, pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public de 
Asistenţă Medico - Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale Sport Club Municipal Craiova. 
D-na Secretar: 

Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
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 organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, 
pentru anul 2010, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane 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.  

 
 

                                                                                                                                                                                                                   
      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 05.03.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Marinel Florescu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


