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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
DE ÎNDATĂ DIN DATA DE 20.09.2018 

 
 
 
 
 
        D-na Secretar Nicoleta Miulescu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24, iar 3 consilieri sunt absenţi (dl. Cosman, dl. Nicolicea şi dl. 
Radu Romeo Titus). Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Silviu Dumitrache pentru a prelua conducerea şedinţei de 
astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin Dispoziţia nr. 3510/19.09.2018, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul art.39 
alin.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, în data de 20.09.2018, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 

  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „A.R.C.A.-Accesibilitatea 
procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei şi digitizare pentru Cetăţenii 
BĂNIEI”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2 
Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul 
Specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Amenajarea de parcuri şi gradini 
în  municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu” şi a cheltuielilor legate de 
acesta, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de 
verificare-Programul Operational Regional 2014-2020,  Axa Prioritară 5-
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1-Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte 
POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”. 

 
 

Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.                                                                    
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „A.R.C.A.-Accesibilitatea 
procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei şi digitizare pentru 
Cetăţenii BĂNIEI”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2 
Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul 
Specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanţă cu SCAP. 
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 proiectul cu titlul „A.R.C.A.-Accesibilitatea procedurilor 

administrative prin Reducerea birocratiei şi digitizare pentru Cetăţenii 
BĂNIEI”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2 
Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul 
Specific 2.1. Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a cererii de finanţare pentru proiectul prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre, în cuantum de 2.953.556,00 lei (inclusiv TVA), care cuprinde 
următoarele cheltuieli eligibile în sumă de 2.953.556,00 lei din care: 
a). 59.071,12 lei-contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, în procent de 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului; 
b). 2.894.484,88 lei-reprezentând finanţarea nerambursabilă, în procent de 98% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Art.3. Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Craiova la proiectul „A.R.C.A.-
Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si 
digitizare pentru Cetăţenii BĂNIEI” de 2% din valoarea eligibilă a acestuia, în 
cuantum de 59.071,12 lei.  

Art.4.Sumele reprezentând cheltuieli care pot deveni neeligibile pe durata implementării 
în condiţii optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor 
asigura din bugetul propriu al unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 
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Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare şi toate actele necesare depunerii şi implementării proiectului. 

  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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 aprobarea proiectului „Amenajarea de parcuri şi 
gradini în  municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu” şi a cheltuielilor 
legate de acesta, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma 
etapei de verificare-Programul Operational Regional 2014-2020,  Axa 
Prioritară 5-Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1-
Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural, Apel de proiecte POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate. 
Dl. Consilier Local Sirop: 
Profit de ocazie 30 de secunde să salut schimbarea preşedintelui de şedinţă şi să vă 

îndemn la a coordona cu grijă activitatea fără pumn în gura opoziţiei, cum am fost 
obişnuiţi până acum. Am mare încredere în tinereţea dvs. şi în altfel de viziuni. 

La punctul nr. 2 bineînţeles cî vom vota pentru, numai că voiam să facem un 
amendament sau o rugăminte, să lucraţi cu mare atenţie toate documentele, executivul să 
se preocupe în principal de acest proiect, în aşa fel încât să nu mai ajungem să plătim din 
bugetul Craiovei inclusiv partea de finanţare de la Uniunea Europeană, cum a fost la 
celălalt proiect „Parcul Romanescu”. Într-adevăr, acum este un proiect cu 2% cofinanţare 
plus TVA care nu este susţinut din fonduri europene, este o chestiune foarte bună şi 
aplicată pentru oraşul nostru, dar, dacă ajungem din nou în situaţia de a plăti din bugetul 
Craiovei pentru că nu desfăşurăm şi nu derulăm la timp şi nu respectăm termenele, atunci 
aceştia vor fi nişte bani pierduţi. Atât am vrut să adaug, să trag acest semnal de alarmă. În 
rest, vom vota pentru. Vă mulţumesc.  

Dl. Primar Mihail Genoiu: 
Aş vrea să mai explic încă o dată cum este cu parcul. Deci în primul şi în primul 

rând ideea de reabilitare a parcului pe fonduri europene a plecat de la economia pe care a 
făcut-o Ministerul Dezvoltării pe axele anterioare la sfârşitul execuţiei tuturor achiziţiilor. 
Deci din achiziţii, din licitaţii, au rămas nişte bani. Banii respectivi, au fost întrebate toate 
ADR-urile din ţară unde mai sunt proiecte care ar putea fi depuse şi atunci am sărit noi cu 
proiectul Parcului Romanescu care a avut o valoare mult mai mare decât rezerva pe care o 
adunase Ministerul Dezvoltării. El ca şi axă a fost prevăzut pe axele cu contribuţie 98% - 
2% însă datorită faptului că plafonul era limitat la nivelul a 4 milioane de euro, doar 4 
milioane de euro au putut fi rambursaţi. Deci acesta a fost motivul pentru care restul au 
fost depuşi din bugetul local, au fost cheltuieli făcute din bugetul local. Acum procedura 
este în felul următor: datorită faptului pentru că de multe ori, şi eu vă spun că am fosrte 
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multe exemple de viaţă când lipsa de rigurozitate aduce beneficii pentru că eu, cu mintea 
mea de inginer întotdeauna mi-am planificat lucrurile foarte foarte exact şi viaţa mi-a 
demonstrat că nu este întotdeauna foarte bine să le planifici prea mult şi să mai laşi şi 
lucrurile să se desfăşoare natural. Ştiţi bine că noi am avut o problemă cu podul. Podul nu 
a putut fi prins pentru că era într-o perioadă de sub 5 ani de la ultima reabilitare şi nu a 
putut fi prins. Între timp au trecut cei 5 ani, am făcut proiectul pentru pod, am avut pe 
doamna de la Bucureşti, stătea chiar în colţul de acolo şi ne-a explicat cum este cu SF şi cu 
proiectul podului. Faptul că n-am avut podul prins financiar şi executat, ne-a făcut ca pe 
axa nouă să putem considera acest proiect nefinalizat. Şi acum noi nu facem altceva decât 
să facem şi podul pe bani europeni. Ca şi tranziţie, noi nu încercăm şi am reuşit la 
Ministerul Dezvoltării, am obţinut cam 90% din aprobări, să nu trebuiască să rambursăm 
cele aproximativ 4 milioane de euro, să dăm banii şi după asta să tragem din nou banii pe 
axa următoare şi să facem doar compensarea, adică să rămână cei 4 milioane pe care i-am 
primit, nu mai rambursăm nimic şi să luăm doar diferenţa. Deci la ora aceasta noi vom lua 
diferenţa pe banii pe care i-am plătit de la bugetul local pentru reabilitarea parcului şi în 
plus pentru podul din Parcul „Romanescu”. Deci asta este procedura. 

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

Art.1.Se aprobă proiectul cu titlul „Amenajarea de parcuri şi gradini în  municipiul 
Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”, în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5-Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte 
POR/2018/5/5.1/7regiuni/proiecte nefinalizate. 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în 
cuantum de 54.346.024,96 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât şi contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum 
de 1.606.242,77 lei, reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în 
condiţii optime a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se vor asigura 
din bugetul de venituri şi cheltuieli al  unităţii administrativ-teritoriale Municipiul 
Craiova. 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare şi toate actele necesare în numele unităţii administrativ-teritoriale 
Municipiul Craiova. 
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  Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 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. 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate 
„Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”. 
Dl. Consilier Local Mănescu: 
O idee bună a executivului pentru realizarea acestor manifestări cu ocazia” Zilei 

Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” şi bineînţeles probabil că toată lumea va fi de 
acord cu aceasta. Ceea ce ridic eu ca problemă este că în momentul în care votezi o astfel 
de chestie, eu aş vrea să ştiu şi care sunt cheltuielile, unde sunt prinse în buget în 
momentul în care votez. Dumneavoastră veţi venbi probabil la rectificarea bugetară cu 
justificări. Trebuia să le aduceţi în acest moment. Ori dacă nu sunt cheltuieli şi cumva este 
sponsorizată această acţiune, să ne spuneţi acest lucru. Dacă nu, trebuiau prezentate în 
momentul acesta şi cheltuielile unde sunt prinse în buget, adică o chestie făcută transparent 
şi cum se face, ca la carte. Asta este părerea mea. Mulţumesc. 

D-na Marina Andronache: 
În bugetul din acest an al Serviciului Imagine a fost prevăzută o suma pentru „Ziua 

Persoanelor Vârstnice” şi din acest program doar pentru masa festivă sunt cheltuieli, restul 
sunt în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport, cu Centrul Multifuncţional, cu 
Biblioteca Judeţeană, cu Palatul Copiilor şi un club. 

Dl. Consilier Local Mănescu: 
Trebuia să ne spuneţi toate aceste lucruri în material, asta vă cer eu că altfel vom fi 

de acord, nu este nicio problemă. 
Dl. Primar Mihail Genoiu: 
D-na Andronache, ar trebui să vorbeşti foarte clar că după ce vom obţine legalitatea 

la această hotărâre de consiliu, vei face o procedură de achiziţie a mesei, deci va face o 
licitaţie pentru achiziţie masă pentru pensionari în număr de cât scrie în program şi exact 
atunci se va stabili bugetul. Bugetul efectiv este din economiile pe care le-a făcut 
Departamentul Imagine. Deci nu afectează un alt capitol bugetar, nu afectează o altă 
direcţie sau un alt serviciu, ci efectiv din bugetul Departamentului Imagine din celelalte 
activităţi. El ca şi capitol, a avut prinsă de la începutul anului această festivitate, suma pe 
care a avut-o a fost mai mică, probabil că în urma licitaţiei va rezulta o sumă mai mare. 
Suma o aprobaţi după. Haideţi să stabilim o chestie. Nici ea nu poate să facă licitaţia 
înainte fără să aibă un acord. Noi îi dăm un acord de principiu.  

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
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Art.1. Se aprobă programul manifestărilor dedicate „Zilei Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice”, în perioada 28 septembrie-01 octombrie 2018, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine 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. 
 
 Dl. Trifan – reprezentantul pensionarilor: 
          Una din rugăminţile mele este, dl. primar, ca aici să invitaţi tot consiliul că de rândul 
trecut, anul trecut i-am invitat, celălalt an i-am invitat şi fug. Nu mă interesează 
apartenenţa politică fiindcă aici sunt ai oraşului, iar afară sunt ai partidelor. Eu vă 
mulţumesc pentru acest lucru, fiindcă eram în afara ţării noi. Nu se organiza nimic de 
această zi, care este o zi internaţională şi nu eram băgaţi în seamă deloc. 
 A doua rugăminte pe care o fac, dorim ca în Parcul Romanescu, aleea care dă în 
foişorul unde cântă Filarmonica să fie denumită „Aleea Seniorilor Băniei” cu un copac al 
amintirilor când se va putea planta. Să nu râdeţi că o să ajungeţi ca noi şi o să vedeţi pe 
urmă ce au făcut cei dinainte pentru a beneficia dvs. Ce am făcut noi până acum, am făcut, 
de acum înainte faceţi dvs. De aceea vă rog foarte mult, indiferent, dl. consilier, că v-a pus 
banii sau nu vi i-a pus, vreau să înţelegeţi că pensionarii pe care îi reprezint, nu sunt 
milogii nimănui. Aceea este problema dvs.  Nu intru în dispută cu dvs. pentru că ştiu ce 
înseamnă disputele. Vreau să definim Clubul Pensionarilor. Primăria îl preia, fiindcă, dacă 
vreţi să ştiţi, Consiliul Local al Municipiului Constanţa pentru 13 cluburi alocă 280 mii lei 
pentru dozatoare cu cafea, cu ceai, cu apă, cu lapte, cu sucuri. Deci vă rog foarte mult să 
fiţi foarte atenţi. Iar fiindcă dvs. pe legislatura asta intraţi pentru aprobarea bugetului pe 
data de 29, să ţineţi minte ca să nu mai fie discuţii pentru Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice să alocaţi un leu pentru această zi, deci o sumă ca să nu mai aveţi dispute de 
unde aţi luat banii, ce aţi făcut cu ei. Asta doresc cel mai mult. O să fiu şi eu acolo, dacă 
ţineţi cont de propunerea pe care v-am făcut-o. Vă mulţumesc încă o dată şi vă aştept pe 
data de 28 la ora 14. Să nu aveţi cumva probleme, să vă luaţi nepoţii, copiii şi să veniţi. Vă 
mulţumesc frumos. Bună ziua! 
 
 Dl.   Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei de îndată de astăzi, 20.09.2018. Vă mulţumesc pentru 
participare.  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
    Silviu Ionuţ Dumitrache Nicoleta Miulescu  

 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Gherlan Isabella 


