
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 16.08.2011 

 
 
 

  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 19, 4 consilieri absenţi motivat şi 4 consilieri întârzie. Potrivit 
regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de 
azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier Radu Marin să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 14744/10.08.2011, 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 16.08.2011, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare. 

 
 Cine este pentru aprobarea ordinei de zi? Votat cu unanimitate de voturi.  
    
     Cine se înscrie la cuvânt? 
     Dl. Răducănoiu: 
     Vom fi de acord cu proiectul de hotărâre, propunându-vă însă un amendament, 
modificarea articolului 6 din capitolul 5, redevenţă, cuantum şi mod de plată.  Şi v-aş 
propune ca acest articol să fie reformulat astfel: “Nivelul redevenţei pentru delegarea 
activităţilor  de salubrizare este de 0,01% din cifra de afaceri realizată în anul fiscal 
precedent. Plata redevenţei se va efectua în termen de 60 de zile de la aprobarea 
bilanţului contabil, în contul nr. ...  care este deschis la Trezoreria Municipiului 
craiova. Delegatul va ţine evidenţa contabilă distinctă pentru activităţile care fac 
obiectul prezentului contract.” Prea multe comentarii la acest amendament nu am. Ele 
sunt logice, sunt convins că sunt percepute la fel de toţi colegii consilieri, adică nivelul 
redevenţei era propus în cuantum de 1% , este foarte mult, este societatea consiliului 



  

local, noi trebuie să o ajutăm şi cu aceşti bani plătiţi, făcând o medie pe ultimii trei ani, 
mai pun puţin şi-şi cumpără un utilaj nou.  Vă mulţumesc. 
     Dl. Primar: 
     Este bine că n-au fost alte comentarii. Eu v-aş propune să rămână tot 1%  fiindcă 
aceşti bani se vor întoarce tot la acest SRL pe care dvs. l-aţi înfiinţat. Aceşti trei 
miliarde de lei vechi se vor întoarce, în clasificaţia bugetară a lor, pentru cheltuieli de 
dezvoltare.  Noi, Consiliul Local, suntem obligaţi să returnăm aceşti bani la Serviciul 
Public de salubritate. Dacă nu, nu ştiu cum sună dacă vine un control, 0,01% din cifra 
de afaceri. Aceşti bani se vor întoarce la Serviciul Public de Salubritate pentru 
cumpărarea de utilaje, cum spuneţi dvs. Nu cred că are rost să schimbăm o hotărâre a 
direcţiei de specialitate şi să ne certăm pentru 1 leu sau 2 în plus. Aceşti bani se întorc 
la Serviciul Public de salubritate. Asta este susţinerea noastră. 
     Dl. Răducănoiu: 
     De acord, dl. Primar, însă vreau să vă reamintesc, colegii de altfel ştiu, nivelul 
redevenţei la Compania de Apă a fost stabilit şi prin hotărâre de Consiliu local, 0,05%. 
Am precizat la început, nu acesta este un impediment, vom vota. Dacă vă însuşiţi 
amendamentul bine, dvs., executivul, dacă nu, nu este nici o problemă. 
     Dl. Primar: 
     Aş vrea să îmi spună dl. Mischianu dacă se poate stipula în hotărârea de consiliu ca 
această redevenţă pentru serviciile publice, să oblige să se întoarcă la Salubritate. 
     Dl. Director Mischianu: 
     Nu se poate, dl. Primar.  
     Dl. Primar: 
     Atunci mergem pe varianta dl. Răducănoiu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. Răducănoiu. Cine 
este pentru?                                                                                                    
Art.1.  Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii pentru unele activităţi ale 

serviciului de salubrizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.   Pe data prezentei hotărâri,  îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.1/2008, 128/2008, 177/2008, 178/2008, 305/2009 şi 
122/2011.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi S.C. 
„Salubritate Craiova” S.R.L. 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, 16.08.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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