
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

PROCES VERBAL 
AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.02.2011 

 
 
 

  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri absenţi motivat: dl. Răducănoiu – absent 
medical şi dl. Albăstroiu – plecat din localitate. Potrivit regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile 
legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Invit pe dl. Consilier  Magla să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 885/04.02.2011, 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 10.02.2011, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei 

Municipiului Craiova. 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-
Socială Craiova, în Cămin pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Poliţiei Locale Craiova. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din 
credite interne şi externe, pe anul 2011. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2011. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2011. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2011. 



  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2011. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2011. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 
Club Municipal Craiova, pe anul 2011. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, pentru luna 
ianuarie şi parţial februarie ale anului 2011.   

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Salubritate Craiova, pentru luna ianuarie a anului 2011. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2011. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pentru anul 2011. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Poliţiei Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2011. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport 
Club Municipal Craiova, pentru anul 2011. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2011. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Serviciului Public Creşe, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din Unităţile 
de Învăţământ din Municipiul Craiova, pentru anul 2011. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2011. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2011. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2011. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2011. 



  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru 2011. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011 a contribuţiei proprii a Grupului 
Şcolar „Matei Basarab” la costurile eligibile aferente proiectului „Acces la 
educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din grupurile 
dezavantajate”, precum şi contravaloarea taxei pe valoare adăugată aferentă 
cheltuielilor eligibile efectuate prin proiectul mai sus menţionat.  
 

     Supun aprobării ordinea de zi în bloc, aşa cum a fost prezentată, după care în 
momentul când vom trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, să dăm citire şi 
conţinutului proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. 
     Am, de asemenea, o rugăminte. Întrucât este o şedinţă specială prin conţinut, având 
dezbateri asupra bugetului municipiului Craiova, care, potenţial, suscită discuţii, mare 
parte dintre ele au avut loc în detaliu în cadrul comisiilor, aşa că aş ruga pe cei care 
doresc să intervină, să aibă aceste intervenţii condensate, la obiect, astfel încât să  fim 
operativi şi eficienţi. 
      Dl. Ştefârţă: 
     Înainte de a începe să votăm ordinea de zi, am o întrebare pe care vreau să o adresez 
executivului, nu neapărat dvs., în  legătură cu modul în care se organizează aceste 
şedinţe extraordinare. Ştim că legea prevede că şedinţele extraordinare trebuie să aibă 
un singur punct pe ordinea de zi. Văd că deja ne-am făcut un obicei de a convoca 
şedinţe  extraordinare cu foarte foarte multe puncte. Nu pot să nu atrag atenţia asupra 
faptului că din momentul în care am primit cele 30 de puncte de pe ordinea de zi de 
astăzi şi până când am fost convocaţi la analiza în cadrul comsiiilor, a trecut un timp 
extrem de scurt. Nu vă ascund şi faptul că din lipsă de cvorum, comisia de urbanism nu 
a putut să-şi ţină şedinţa. Consider că modul în care se pregăteşte o astfel de şedinţă şi 
repetarea acumulării de multe puncte pentru o şedinţă extraordinară, se face cu 
încălcarea legii. Vă mulţumesc. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Trebuie să-i mulţumesc d-lui Ştefârţă pentru intervenţie. Este un proverb vechi: 
“Ignoranţa naşte monştri”. Vreau să vă comunic că toate bugetele autorităţilor publice 
locale, fără excepţie, în ţara aceasta, pe anul 2011, sunt aprobate în şedinţe 
extraordinare ale autorităţii locale deliberative. De ce?  Pentru că aceste bugete se 
votează în raport de bugetul consolidat al statului, de bugetele consiliilor judeţene şi 
ulterior, se votează bugetele autorităţilor locale. Prin lege, pe care am rugămintea să o 
citească cei care au intervenţii de acest gen, este prevăzut şi termenul maxim până la 
care se votează aceste bugete. Adică termenul de 10, ziua de azi. Am încercat să dăm 
cât mai mult timp posibil consilierilor locali, să studieze materialul şi mi-aş dori foarte 
tare să aud aceeaşi intervenţie şi pentru bugetul pe care l-am aşteptat de la Consiliul 
Judeţean, care, practic, trebuie să fie oglinda noastră, pentru că aşa cum se comportă 
Consiliul Judeţean, aşa ar trebui să ne comportăm şi noi. Acolo termenul a fost de 24 
ore de la publicare până când s-a votat. În aceeaşi zi au fost făcute şi comisiile şi în 
aceeaşi zi, seara a fost votat şi bugetul, dar nu este o problemă asta pentru că atunci 



  

când vrei să asiguri funcţionarea instituţie, este absolut corect. Am aşteptat bugetul 
Consiliului Judeţean, pentru că în fiecare an, aşa cum este prevăzut şi în lege, Consiliul 
Judeţean asigură cofinanţări pentru proiectele autorităţilor locale din subordine. Anul 
acesta am avut marele succes să primim zero lei. Aş vrea să aud intervenţii şi în acest 
sens. Cu siguranţă că nu voi avea plăcerea să le aud. Este singura localitate din judeţul 
Dolj care a primit această sumă, restul au primit sume cu câte şase cifre minim, în lei 
noi. Iar pentru că sunt multe proiecte puse pe ordinea de zi, în nici o lege nu scrie că o 
şedinţă extraordinară trebuie să aibă doar un punct pe ordinea de zi. Este o eroare 
gravă. La o şedinţă extraordinară nu trebuie să fie un punct pe ordinea de zi. După cum 
constataţi, toate aceste proiecte puse pe ordinea de zi au drept scop să asigurăm o 
funcţionare corectă şi cât mai eficientă a instituţiilor din subordine. În măsura în care 
termenul ar fi fost mai depărtat de data de 10, să zicem că ar fi fost mâine, colegii 
noştri, inclusiv eu, nu am fi încasat salariul. Aşa că, vă cer să vă sacrificaţi, celor care 
aveţi o altă părere, azi, la şedinţa de consiliu, pentru acest scop. Raportat la comisia de 
urbanism, această comisie de urbanism putea să aibă propuneri pe buget, dar n-avem 
nici un proiect raportat la atribuţiile sale. Cei care au fost prezenţi nu au făcut nici o 
propunere în acest sens. Cei mai mulţi dintre ei aveau avantajul că erau şi la alte 
comisii şi au făcut acolo, la servicii publice, la buget, la comisia juridică. Cu siguranţă 
că cei de la urbanism au fost extrem de satisfăcuţi pentru că două dintre proiectele 
importante legate de cadastrarea municipiului Craiova şi de un sistem electronic de 
cadastrare sunt prevăzute în buget, m-am tot gândit ce altceva ar mai putea fi solicitat 
la această comisie de urbanism, dar aşteptăm şi în plen aceste propuneri. Oricum, la 
ultima şedinţă extraordinară, am mulţumit tuturor consilierilor locali şi o să mulţumesc 
în continuare pentru că sunt conştient că în termen de aproximativ 14 zile, am avut 
patru şedinţe de consiliu, iar acestea nu au fost pentru vreun moft al vreunuia dintre 
noi, ci pur şi simplu pentru funcţionarea acestei instituţii şi le mulţumesc tuturor celor 
care au făcut acest efort şi au fost prezenţi, în marea lor majoritate, şi cred că este un 
lucru bun că am lăsat pentru ultima zi, tocmai pentru a fi cel puţin patru zile lăsat la 
dispoziţie acest proiect. Din păcate, constat că are mai multe critici de procedură şi 
cred că am lămurit cum stăm cu procedura în momentul de faţă. Vă mulţumesc.                                                                

  
  

 
 

1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă 
Medico-Socială Craiova, în Cămin pentru Persoane Vârstnice Craiova. 

      Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
      Dl. Badea: 
     Am rugat executivul în cadrul celor două şedinţe să treacă în organigrame numele 
directorilor, managerilor, şefilor de compartimente, pentru o mai bună informare şi a 
noastră, a consilierilor, şi  în primul rând a craiovenilor, să ştim exact cine ocupă acele 
funcţii, pentru că până la urmă nu este un secret acest lucru. Eu cred că este de bun 
simţ ceea ce am cerut şi nu mi s-a dat nici un răspuns nici până în momentul acesta. 



  

Totodată, pe acest proiect, din câte am văzut pe organigrame, 140 de oameni vor 
dispărea din structură. Gândiţi-vă că în acel spital, cămin acum, ce vrem noi să facem, 
sunt mulţi bătrâni, bolnavi, loviţi de soartă. În momentul în care vom scădea cu 140 
numărul celor care lucrează acolo, gândiţi-vă că pe tură vor rămâne două, maxim trei 
asistente la un număr foarte mare de bolnavi. Cum vor face aceşti oameni faţă la 
nevoile  acelor bătrâni. De aceea, dll. Viceprimar, trebuie să vă gândiţi şi la aspectul 
uman al situaţiei. Este teribil ceea ce se întâmplă în acel spital în cazul în care se va 
rămâne cu acest număr restrâns de locuri.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Bunul simţ şi legea ne obligă să acţionăm. Bunul simţ ca şi instinct, legea ca şi 
regulă.  Propunerea cu numărul de personal care trebuie să rămână, este dată prin lege. 
Pur şi simplu este matematic. La doi bătrâni – un angajat Asta este regula, nu putem să 
sărim mai mult pentru că nu putem să primim viză de legalitate şi corect, n-am putea 
primi viză de legalitate.  Legat de acest cămin de vătrâni, nu de dragul de a da oamenii 
afară l-am transformat în cămin de bătrâni, ci datorită faptului că acel serviciu public 
medico-social, din păcate, nu mai putea să funcţioneze pentru că nu a reuşit în aceşti 
ani în care a funcţionat, să ia autorizaţie de la Ministerul Sănătăţii. În una din comisii, 
cred că am şi explicat. Pot exista aceste servicii medico-sociale şi se poate lua 
autorizaţie de la  Ministerul Sănătăţii numai în măsura în care acestea au fost 
transformate din spitale. Acest serviciu public a fost înfiinţat de la zero, fără a fi 
conceput  pe baza unui spital. Aşa cum în momentul de faţă, în spitale, comune mici 
sau mai mari se desfiinţează şi se transformă în cămine de bătrâni, multe dintre ele se 
pot transforma în servicii medico-sociale. Este imperios necesar să-l transformăm în 
centru de bătrâni pentru că  această structură organizatorică trebuie să aibă toate 
autorizaţiile pentru că în curând va intra în reabilitare capitală, proiectul este prins în 
Planul Integrat de Dezvoltare şi trebuie finanţat integral cu bani europeni şi cu bani de 
la Ministerul Dezvoltării, cofinanţarea noastră fiind foarte mică. Pentru că altă şansă de 
reabilitare a acestei construcţii extraordinar de importante pentru noi nu avem şi 
trebuie să facem tot ceea ce scrie în lege pentru a putea accesa aceşti bani. Este evident 
că este o măsură nepopulară faptul că o parte importantă din oamenii respectivi trebuie 
să plece. Vă aduc aminte că aceeaşi măsură am luat-o şi în luna iulie sau august, dacă 
nu mă înşel, a anului trecut la Salubritate şi v-am spus că începând cu luna martie o să 
fie altceva. Iată că la sfârşitul acestei luni vom vota o nouă organigramă a noii societăţi 
comerciale în care vom avea 150 locuri în plus faţă de cât este organigrama acum. 
Pentru că lucrurile s-au reglementat, lucrurile s-au reaşezat, n-am mai făcut cheltuieli 
decât atât cât au avut veniturile, iar în momentul de faţă lucrurile pozitive se văd. Şi la 
acest cămin, prin măsuri dureroase, bineînţeles, se vor vedea în toamnă. Este evident că 
este o măsură nepopulară, dar este absolut necesară. Nu este o cifră scoasă din burtă de 
cineva. Raportat la numele persoanelor în cauză, dacă vă uitaţi, organigrama actuală nu 
mai coincide cu cea veche şi vor trebui numiţi alţi şefi de compartimente, alţi şefi de 
birouri. Dvs. aţi întrebat cine este directoarea, v-am prezentat-o. Pe lângă nume, aţi fost 
în comisie şi am prezentat-o şi fizic pe d-na directoare de la centru, iar în măsura în 
care vreţi să facem o comunicare în acest sens, imediat după ce se organizează, o să 
avem un stat de funcţii şi o să-i vedem pe toţi cum îi cheamă, nu numai pe şefii de 



  

birouri sau de compartimente. Este un singur director. Tot aceeaşi lege ne impune ca 
pe acel centru de bătrâni să existe o singură funcţie de director. În rest, sunt pe 
compartimente, pe birouri şi un singur serviciu există, aşa că este extrem de suplă 
această structură organizatorică. 
     Dl. Badea: 
     Nu este răspunsul la întrebarea în care am  cerut şi în cadrul comisiilor, ca pe 
organigramele celelalte, nu numai pe aceasta să  se treacă managerii, directorii, şefii de 
compartimente, pentru o mai bună informare, nu numai a noastră, ci şi a celor care 
trăiesc în acest oraş pentru a şti exact cine sunt cei care răspund de aceste 
compartimente şi  structuri ale primăriei. Asta a fost întrebarea, pe general, pe tot ce 
înseamnă organigrame, nu numai pe organigrama care priveşte această structură. Şi era 
foarte simplu, până la urmă nu este nimic de ascuns.  Era foarte uşor în două zile să se 
treacă pe organigrame numele celor  pe care eu i-am cerut, pentru informarea 
craiovenilor, nu neapărat a lui Badea. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Organigramele, oricare vreţi dvs. la orice instituţie publică sau societate comercială 
privată, nu are numele nici unei persoane decât a celui care semnează organigrama. 
Pentru buna informare, sunt de acord cu dvs., fiecare dintre cei care vor să se 
informeze şi au acces la informarea cu ajutorul calculatorului, prin internet, sunt toţi 
prevăzuţi acolo. De aceea v-am spus că dacă vrem o informare în plus care sunt 
directorii instituţiilor respective, o să o facem şi o să o citesc eu aici, sau o să o mai 
punem încă o dată la fiecare şedinţă, pe internet. Ţin minte că acum şase-opt luni s-a 
pus aceeaşi discuţie. Vrem să ni se comunice numele directorilor. Dacă dau pe internet  
la RAT, văd toată structura organizatorică, dacă dau la Termoficare, văd toată structura 
organizatorică. Inclusiv pe site-ul primăriei sunt prinşi toţi acolo, cu toate modificările 
făcute la zi pentru fiecare în parte.  Numai în statul de funcţii este trecut numele tuturor 
şi cu atribuţiile, nu în organigramă, dar nu este nici un fel de problemă, la următoarea 
şedinţă, o să facem un punct pe ordinea de zi cu informare, în care să  avem pe stick, 
toate statele de funcţii de la toate autorităţile publice.  Doar pentru informare, că aici nu 
votăm altceva, decât organigramele, care practic, sunt nişte schiţe făcute cu diverse 
structuri, cu un număr de personal. Din păcate, în organigramă efectiv, nu se pot prinde 
aceste lucruri, dar pentru informare, sunt de acord, putem pune un stat de funcţii şi 
putem pune un punct distinct în care să informăm pe craioveni, să vadă în ordinea de zi 
pe care o accesează, în acea lună, acest lucru. Dar repet, zi de zi, ceas de ceas,  pot să 
intre pe site-ul primăriei, sau dacă ceilalţi, cum este Compania de Apă are site separat, 
poate să intre direct acolo şi să vadă la Compania de Apă, toată structura 
organizatorică, cu nume, cu atribuţii la fiecare.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1.  Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială 

Craiova, în Cămin pentru Persoane Vârstnice Craiova, ca instituţie cu 
personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, având sediul în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3. 



  

Art.2.  Se aprobă preluarea personalului de specialitate, cu respectarea normării 
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.23/2010. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

  Art.4.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.243/2004 referitoare la înfiinţarea 
Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Asistenţa şi Protecţie Socială şi Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova 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 Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Poliţiei Locale Craiova. 

      Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
     Dl. Ştefârţă: 
     Nu voi vota împotrivă, sunt pentru acest punct, numai că am citit cu atenţie acest 
regulament, am ajuns şi la capitolul care se referă la modul în care se folosesc armele 
letale împotriva persoanelor care au acţiuni violente şi este aici la punctul 109 alineatul 
b : „imobilizarea unei persoane care după comiterea unei infracţiuni cu violenţă, se 
opune, încearcă să fugă, ea rămâne în stare de libertate, pune în pericol viaţa sau 
integritatea corporală a persoanelor”. Asta este o situaţie în care este permis să se 
folosească armele letale. Vreau să vă spun că înţeleg că dacă o persoană intervine cu 
violenţă şi face o spargere într-un magazin şi agentul îl surprinde asupra faptei, nu 
poate să folosească arma letală împotriva lui, pentru că, dacă încearcă să fugă, el nu va 
pune în pericol viaţa sau libertatea altei persoane. Nu este vina noastră, noi aici am 
copiat o lege. Aici nu vreau să aduc nici o acuză executivului, însă legislativul, nu al 
nostru, ci la nivel naţional, ar trebui să umble asupra acestui punct pentru că eu găsesc 
că cel care produce asemenea fapte, ar trebui să fie împiedicat cu mijloacele cele mai 
ferme. Iarăşi este un punct care se repetă şi la folosirea armelor neletale şi letale, în 
care spune că personalul poliţiei care a făcut uz de armă, este obligat să acţioneze 
pentru a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală. Primul ajutor mai înţeleg, dar 
asistenţă medicală este greu să-i ceri unui agent de pe stradă să se ocupe cu asta. Sunt 
doar observaţii, voi vota pentru. 
        Dl. Viceprimar Dincă: 
        Dl. Preşedinte, vreau să vă mulţumesc că ne-aţi atras atenţia la toţi să avem 
intervenţii comprimate, maxim 30 de secunde. Raportul este făcut în baza unei hotărâri 
de guvern  din 2010, iar toate aceste observaţii, cred că dacă am fi reuşit să citim toate 
acele liniuţe, litere şi puncte am fi creat o altă imagine a ceea ce aţi spus dvs.  Cu 



  

asistenţa medicală este obligaţia legală a oricărui cetăţean şi cu atât mai mult a unui 
poliţist de a suna la 112. Faptul că suni la 112, îi asiguri asistenţa medicală. 
Bineînţeles, raportat la cât de repede reacţionează cei de acolo.  
      Dl. Preşedinte: 
     Supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

Art.2.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2005 referitoare la aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Poliţia Locală a 
Municipiului Craiova 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 Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Craiova. 

       Dl. Director Mischianu: 
     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  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art. 2 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.335/2007. 

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din municipiul 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 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

        Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. O modificare. Se diminuează la 
anexa 15 capitolul transporturi cu  30 mii lei, şi se suplimentează cu 30 mii lei la anexa 
12, capitolul protecţia mediului. 



  

       Dl. Ştefârţă: 
       Îmi cer scuze că fac intervenţii atât de dese, dar neavând ocazia să fac aceste 
intervenţii în comisie, am ales a face aceste intervenţii aici. Am studiat acest buget, mi 
se pare un buget al sărăciei, dar în multe puncte este un buget cinstit, pentru că, dacă 
până acum estimatul era foarte mare, am observat la taxele pe clădiri, la taxele pe 
terenuri, la licenţele de autorizare şi în toate punctele respective în care estimatul pe 
2010 a fost foarte mare şi realizatul a fost foarte mic, de data asta, cei care au făcut 
acest buget s-au încadrat în sumele care s-au încasat la nivelul anului 2010 şi le-au 
transferat pentru anul 2011. Lucrul nu mă împiedică pe mine să observ că, de exemplu, 
la impozite şi taxe suntem la ora aceasta la o cifră care se situează la 78% din cifra 
anului trecut. La subvenţiile de încălzire pentru locuinţe pentru lemne şi cărbuni, este 
35% din suma anului trecut. Avem scăderi care cifrează sumele alocate de noi pentru 
ordine publică la 58%. La învăţământ la 58%, la sănătate la 80%. Constat de data asta 
cu părere de rău că nu am dat nici un leu la capitolul religie pentru Arhiepiscopia 
Craiovei. De asemenea, nu am găsit, şi aici poate greşesc, şi dacă greşesc, vă rog să mă 
corectaţi, n-am găsit nici o sumă, absolut nici una pentru construcţii de locuinţe. Îmi 
pare foarte rău că se întâmplă aşa ceva. De asemenea, în ceea ce priveşte reabilitarea 
străzilor, se pare că dvs. nu vreţi să ascultaţi apelurile disperate ale unor oameni care vă 
roagă să reabilitaţi monim străzile din zona Veterani sau din zona Făcăi, pentru că nu 
le-am văzut trecute nici în acest an în acest buget. Vreau să vă atrag atenţia, de 
asemenea, că în mandatul trecut există un proiect de hotărâre aprobat, deci o legiferare 
a acestui consiliu loal care hotăra să se întocmească un studiu de fezabilitate pentru 
canalizare cartier Făcăi. Nu-l văd nici pe acesta în lista de studii de fezabilitate.  Este 
regretabil că ne gândim să reabilităm străzi precum Împăratul Traian, care este o stradă 
în condiţii foarte bune, o stradă precum Constantin Brâncuşi, iar pentru cei care sunt la 
marginea oraşului îi tratăm cu indiferenţă. 
     Încă o observaţie pe care vreau să v-o fac, dl. Viceprimar, este că nu am văzut 
nicăieri vreo sumă pentru PUG-ul Craiovei.  Ştiţi şi dvs. la fel ca şi mine că la ora 
aceasta, Craiova nu mai are PUG. Poate că era bine să începem să ne pregătim să 
facem un nou PUG. Asta trebuia s-o facem de anul trecut, sau de acum doi ani de zile, 
dar acum, că avem un PUG expirat, nu ar fi trebuit să prevedem nişte bani în acest 
sens? Probabil că nu trebuie, de vreme ce nu aţi trecut nici o sumă în sensul ăsta.  
     Am de făcut o propunere şi o cerere de care vreau să ţineţi cont în măsura în care 
veţi dori. La compartimentul de urbanism, Direcţia de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului, să fie dotaţi cu un scaner şi cu un plotter. Oamenii aceştia nu au cu ce 
lucra. Dacă mă întrebaţi de suma de finanţare, v-aş sugera să reduceţi unul dintre cele 
15 scaune dentare, să se cumpere 14, şi de un scaun dentar să se cumpere un plotter şi 
un scaner.  Vă mulţumesc. În cazul în care veţi da curs rugăminţii mele, mă voi vedea 
silit să votez pentru, altfel, votul meu este negativ. 
     Dl. Radu Marin Traian: 
     Observ că spre deosebire de bugete trecute , nu mai apar fântânile arteziene, în 
schimb apar proiecte de realizare poduri rutiere. Este un lucru foarte bun. Sunt 10 
proiecte de poduri rutiere pe str. Caracal, în cart. Brestei, zona Balta Verde, 2 în 
Corniţoiu, unul pe str. Amaradia, unul în cart. Lăpuş, str. Ştirbei Vodă,  cart. Bariera 



  

Vâlcii şi Plaiul Vulcăneşti.  Este un lucru bun, dar am o nedumerire, toate au aceeaşi 
valoare 10 mii de lei. Nu credeţi că nu sunt toate la fel? Vă mulţumesc. 
     Dl. Marinescu Nicolae: 
     Aş dori să solicit acordul colegilor şi al d-lui viceprimar ca în programul de 
manifestări cuprins la serviciul de Imagine să includem în limita bugetului aprobat, şi 
manifestarea dedicată împlinirii a 75 de ani de la naşterea lui Marin Sorescu, având în 
vedere că municipiul nostru a realizat deja o adevărată tradiţie în cinstirea acestei 
personalităţi importante a oraşului nostru şi cu mijloace minime, conform situaţiei 
acesteia de austeritate în care ne găsim, cu sprijinul instituţiilor noastre de cultură, sper, 
în colaborare cu  Teatrul Naţional şi cu instituţiile de învăţământ, în primul rând Liceul 
marin Sorescu, să putem realiza câteva activităţi care să cinstească memoria acestui om 
care a onorat Craiova, urmând ca manifestările din doi în doi ani dedicate acestuia,  să 
fie realizate cu pauză la anul, pentru că, repet, în încheiere, se împlinesc anul acesta 75 
de ani şi este păcat ca noi să nu avem nici o manifestare. Comisia pentru cultură, după 
cum dvs., dl. Preşedinte ştiţi, şi colegi aici prezenţi, a fost de acord cu acest lucru şi 
cred că este o intervenţie minimă în acest sens. 
     Dl. Cherciu: 
     Deoarece subiectul principal al  şedinţei extraordinare de astăzi este bugetul local, 
foarte scurt, vreau să vă prezint punctul de vedere al comisiei de buget finanţe pe care 
o conduc. În discuţiile din comisie am avut oarecum satisfacţia să constat că absolut 
toţi colegii, deci reprezentanţi ai celor trei partide, au avut o atitudine să zicem 
constructivă, încât punctele supuse astăzi aprobării dvs. au fost avizate favorabil cu 
unanimitate de voturi, cu o singură excepţie, este vorba de organigrama Sport Club 
Municipal. În rest, cum v-am spus, practic, punctele de vedere exprimate, au fost toate 
în favoarea aprobării bugetului, nu au existat, în comisia de buget finanţe, cel puţin, 
amendamente prezentate de alţi colegi consilieri, fapt care a făcut ca anul acesta, chiar 
durata şedinţei să fie foarte redusă. Un singur lucru vreau să mai precizez. Sunt 
convins că dl. Viceprimar, va discuta poate pe larg acest punct, anume că într-adevăr, 
anul acesta, din motive, să zic, obiective, lista străzilor care urmează să fie reparate, nu 
a fost detaliată, şi spun motive obiective pentru că ştim cu toţii, sau sunt convins că 
colegii consilieri ştiu asta, că există o licitaţie în curs privins aprobarea unui acord 
cadru pentru reabilitarea şi reparaţia acestor străzi, acord cadru care deocamdată este 
blocat, independent de voinţa executivului, din motive procedurale, în justiţie, însă am 
fost asiguraţi că lucrurile se vor rezolva şi o dată cu deblocarea acestui proiect, lista 
străzilor care urmează să intre în  reparaţii, va fi detaliată, bineînţeles, cu observaţiile, 
zic eu, mai mult decât remarcabile, că anul acesta, zic eu, sumele sunt aproape de patru 
ori mai mari decât cele care au fost alocate anul trecut. 
     D-ra Predescu: 
     În primul rând, comisia juridică a avut şedinţa ieri, după comisia de buget şi nouă ni 
s-a adus la cunoştinţă un amendament pe care, cel puţin astăzi, nu l-am auzit formulat 
explicit şi anume faptul că s-a reţinut şi executarea unui adăpost pentru câinii 
comunitari. Ni s-a spus ieri, şi noi am votat cu acest amendament,  ori acum, explicit, 
nu s-a făcut referire la acest obiectiv care era una dintre solicitările anterioare, pentru 
care se  purtaseră discuţii. 



  

     A doua problemă care s-a discutat în comisie, a fost şi aceea a precizării străzilor ce 
vor fi reabilitate, dar cu privire la diferite categorii de lucrări, canalizare, apă şi covor 
asfaltic,  înţelegând astfel că se  continuă astfel, de fapt, discuţia purtată cu privire la 
cart. Rovine II sau Troaca şi alte străzi pe care săptămâna aceasta şi săptămâna trecută 
mai mulţi cetăţeni le-au solicitat, inclusiv cart. Veteranilor, Făcăi, Lunca Jiului şi toate 
acestea. Ca atare, pentru aceste probleme, trebuie să ne lămurim astăzi, dacă, o dată, 
aceste amendamente se susţin şi dacă această procedură va fi continuată cu precizările 
făcute ieri la comisia juridică.  
     A treia problemă pe care eu vreau să o pun în discuţie, este o problemă de principiu 
şi anume de a lămuri regimul fondurilor şi veniturilor din activităţi proprii. Pe de o 
parte avem o astfel de explicaţie în privinţa spitalelor publice dată chiar de  către 
Ministerul Finanţelor, sub semnătura d-lui secretar de stat Gheorghe Gherghina, pentru 
că spritalele, prin Federaţia Sanitas, Consiliul Naţional, au solicitat chiar în cadrul unei 
întrevederi la Preşedinţia ţării, care a avut loc în ziua de 9 februarie, deci foarte 
aproape de discuţia noastră de astăzi, ca această problemă să fie reţinută şi rezolvată în 
condiţiile legii, ţinându-se cont de regimul tichetelor de masă şi de respectarea 
principiului autonomiei fondurilor proprii. Aceeaşi chestiune, de fapt, de principiu, se 
pune pentru toate instituţiile care sunt producătoare de  venituri proprii şi trebuie să 
lămurim odată la discutarea bugetului localcât şi a bugetelor pe fiecare unităţi şi apoi a 
bugetului consolidat, respectarea legii, văzând şi punctul de vedere al ministerului de 
resort, Ministerul Finanţelor.    
     O chestiune de principiu mai mare, am  înţeles cu toţii că anul acesta bugetul este 
unul de austeritate. Problema de principiu care se pune este alta, că an de an asistăm la 
trecerea responsabilităţii din ce în ce mai mult de la nivel central la nivel local, fără a 
ni se da şi susţinerea financiară de care avem nevoie în acest sens.  Îmi aduc aminte 
foarte bine că în anii precedenţi se purtau discuţii şi pe această problemă. Se pare că, 
dacă atunci am fost încrezători şi ne-am susţinut acest punct de vedere, urmările pentru 
unii au fost mai grele, dar cred că noi ca şi comunitate locală, suntem obligaţi să 
susţinem punctul de vedere al comunităţii şi faţă de această problemă a repartiţiilor 
guvernamentale şi rezolvarea de principiu a autonomiei locale. 

Dl. Viceprimar Dincă: 
     Sunt scurt în a transmite un mesaj: “Minciuna şi demagogia în altă parte”.  Legat de 
cifre şi de buget, mi-e greu să înţeleg de ce nu citim, mi-e absolut foarte greu.  La a 
treia pagină scrie valoarea totală a bugetului local aproximativ 587 milioane şi putem 
în acelaşi document să citim cât a fost prevăzut bugetul anul trecut – 611 milioane. Cel 
realizat este cu mult mai mic decât cel propus acum, iar legea de acum ne obligă să 
fim precum nemţii. Câţi bani ai, atât să cheltuieşti. Banii aceştia îi avem conform a 
ceea ce am încasat anul trecut plus ceea ce am muncit anul trecut. Îmi pare rău că 
cifrele sunt pentru alţii. Anul trecut am spus că facem proiecte să le depunem şi le-am 
depus. Le-am şi semnat pentru unele contracte de finanţare, avem bănuţi. Suntem în 
licitaţii şi anul acesta începem să plătim, dar în acelaşi timp să luăm şi bani de la 
Uniunea Europeană şi de la guvern. Anul trecut am avut 20 milioane de lei, anul 
acesta avem 192 milioane. De nouă ori mai mult. Mi s-a spus că nu, este buget de 
austeritate pe investiţii. M-am mirat. Pe reparaţii suntem în austeritate totală. Ne uităm 



  

la cifre, avem 41 milioane 191 mii. Ne uităm cât am avut anul trecut, am avut 15 
milioane.  De trei ori mai mult. Unde este austeritatea? Nu mai avem prevedere mare 
pe care să constatăm la sfârşitul anului că n-am realizat-o? Puteţi să vă bucuraţi de 
acest lucru, dar este cel mai incorect lucru pe care putem să-l transmitem craiovenilor. 
Şi de aceea s-a şi schimbat legea. Cât ai, atât cheltuieşti. Dacă vrei bani mai mulţi, 
munceşti. La sănătate aţi redus cu 60%. Ne uităm pe cifre. Anul trecut, cu mâna 
noastră am ridicat în martie şi am spus că noi le dăm 435 mii lei. Anul acesta le dăm 1 
milion. 220% mai mult la fiecare. Nu înţeleg. S-a spus la învăţământ. Luăm hârtiile, le 
citim şi vedem cifrele. Ţinem minte că anul trecut am făcut rectificări până în luna 
decembrie până când le-am tot dat bani la şcoli. În noiembrie şi decembrie le-am mai 
dat încă şase milioane de lei pentru a-şi plăti toate utilităţile.  Bineînţeles că am fost 
criticaţi când am făcut comasări de şcoli pentru a reduce cheltuielile. Dacă ne uităm în 
aceste liste unde sunt cifrele noastre pe care nu vrem să le citim ci doar să le criticăm, 
vedem că anul trecut am avut 19 milioane 49 mii şi anul acesta avem 18 milioane. 
Deci cu 1,7 milioane mai puţin în condiţiile în care am comasat şcoli, în condiţiile în 
care clădiri sunt libere în momentul de faţă şi nu mai este nevoie să plătim pentru ele 
utilităţi. Dar diferenţa nu este mare. Banii aceştia asigură tot ce este necesar, iar dacă 
vom avea  mici probleme în sensul că ne mai trebuiesc ceva bani, nu este nici o 
problemă.  Colac peste pupăză, austeritatea asta pe care o declaraţi unii dintre dvs. 
este, în ciuda a ceea ce spuneţi dvs., una nereală. V-am spus de la prima şedinţă de pe 
10 ianuarie că ceea ce am făcut în iunie şi în iulie cu acele măsuri nepopulare, se va 
vedea efectul acum. În ianuarie am primit IVG 18 milioane 600 mii, în condiţiile în 
care media pe anul trecut a fost de 13 milioane 500 mii. În februarie am primit 14 
milioane. La sfârşitul lui martie, potrivit legii, trebuie să facem rectificare pozitivă sau 
negativă.  O vom face pozitivă pentru că noi IVG în medie pe lună ca şi venit l-am 
stabilit la 13 milioane 500 mii, iar el este din start undeva la 15 milioane acum, iar 
dacă fac bine calculul este 16 milioane, dar să spunem că luna martie va fi o lună rea şi 
să fie 12 milioane, să nu fie nici 13 milioane 500 mii. Va fi mai mult de 15 milioane, 
deci cu 2 milioane în plus faţă de cât am prevăzut noi că o să realizăm, plus valoarea. 
    Construcţii pentru învăţământ şi pentru ANL. Scrie aici. O să citesc eu, fac efort. 
ANL – Ministerul Dezvoltării face locuinţele şi noi ne ocupăm de partea de utillităţi. 
La capitolul 70.02, locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – reţele locuinţe ANL pentru 
tineri, cu chirie, cartier Hipodrom Romanescu, str. Potelu, Caracal. Ce să facem? Le-
am pus. Nu se citesc e altă problemă. 
     PUG. Aici sunt cel mai revoltat pe dl. Ştefârţă.  Ştie mai bine decât noi toţi la un 
loc condiţiile pentru a face un PUG.  Trebuie să ai cadastru şi să ai rezolvate 
problemele cu vecinii. Nici una nici alta nu le avem, le ştie perfect, mai bine ca mine. 
Pentru ce să pun bani. Bineînţeles că legea îmi dă posibilitatea cum să prelungesc 
acest PUG dacă  nu am toate condiţiile îndeplinite şi îl vom prelungi în şedinţele 
următoare.    
        Plotter. Potrivit legii achiziţiilor publice, tipul acesta de achiziţie este interzis de 
lege. Am discutat cu dl. Arhitect şef şi vă invit, dl. Ştefârţă, să discutaţi cu dumnealui, 
dându-i posibilitatea să utilizeze un plotter al unei instituţii subordonate care l-a 



  

achiziţionat mai demult, în măsura în care îi este absolut necesar. Este interzisă prin 
lege achiziţionarea acestor tipuri de aparatură, de aceea nu am pus bani.  
      Eu ţin minte că am discutat la două comisii, poate nu mai reţin eu corect la care 
comisii am dat explicaţi cu privire la aceste poduri rutiere. Nu facem nici un pod, ele 
există toate. Asta este revolta mea că suntem craioveni şi ştim că acele poduri există 
dacă le citim. 10 mii lei trebuia să vă atragă prima dată suspiciunea şi să cercetăm. 
Sunt puşi pentru expertiză tehnică care ne este impusă prin lege ca să dovedim celor de 
la Inspectoratul de Stat în Construcţii că acele poduri sunt în regulă. Iar dacă din 
expertiză rezultă că nu sunt în regulă, trebuie să luăm măsuri. În măsura în care nu 
facem aceste expertize, primim amendă. De aceea sunt şi valorile mici. Bineînţeles că 
toate vor fi scoase la licitaţie la pachet. Poate fi valoarea mai mică de 10 mii lei.  
     Vis a vis de acel eveniment cultural dedicat lui Marin Sorescu, mi l-am însuşit la 
comisia de cultură, a fost modificat raportul, nu s-au modificat cifrele. În interiorul 
aceluiaşi raport, pe aceleaşi conturi am trecut şi acest eveniment, deci nu facem un 
efort financiar mai mare decât era prevăzut în bugetul pe care vi l-am propus, doar că 
am prins şi acest eveniment şi având în vedere că instituţiile noastre de cultură şi cei de 
la inspectoratul Şcolar vor fi vioara I, cheltuielile vor fi extrem de mici. Va fi unul axat 
mai mult pe propriile instituţii şi pe propriile resurse.  
         Vis a vis de adăpostul de câini, s-a consemnat, s-a inclus în buget, au fost 
prevăzuţi banii. Din păcate n-am putut să mă înscriu primul la cuvânt ca să comunic 
acest lucru. Am acceptat să fiu ultimul deşi, de regulă trebuia ca cel care a propus  
bugetul, să-l prezinte. Mi-au furat alţii startul, dar  nu este nici un fel de problemă. 
Acest adăpost rămâne în buget, este prins, am stabilit, sunt consemnările făcute, 
raportul făcut, ceea ce am discutat la comisie aşa şi rămâne. 
     Apă canalizare, eu am tot spus, am făcut şi prezentări, am discutat. Apă şi 
canalizare, avem un master plan de apă. Craiova are 30 milioane de euro pe care 
trebuie să-i cheltuiască pe masterplanul de apă unde noi avem cofinanţare, deci pe bani 
europeni. S-a semnat contractul de finanţare la Comisia Europeană pentru că acest 
proiect trebuie să fie depus direct la Comisia Europeană. Compania de Apă va 
manageria toată activitatea respectivă, de la licitaţie pe tot ce înseamnă partea tehnică 
până la partea de punere în operă a acestor lucrări. Bineînţeles că şi municipiul 
Craiova, din resurse proprii a  prevăzut un număr de canalizări, dar, în principal, acel 
canal colector pe care  îl avem şi îl stăpânim sănătoşi din Craioviţa, de pe str. G. 
Enescu, care vine din străfundurile istoriei şi la care anul acesta vrem să începem să 
demarăm toate operaţiunile pentru acoperirea acestui canal colector. Sper ca la anul în 
vară sau în toamnă să fie gata, dar, pur şi simplu punem stop acelui miros de acolo. 
     Legat de tichetele de masă, răspunsul este unul cât se poate de scurt şi de tehnic. 
Aşa cum s-a întâmplat şi cu instituţia pe care o conduc, şi cu toate celelalte instituţii ale 
administraţiei publice locale, în ultimele nouă luni  s-au pierdut o grămadă de sporuri. 
Acum, de la 1 ianuarie şi norma de hrană pentru cei din administraţia publică locală. 
Am spus-o încă de acum două luni de zile că acest buget este creat pe alte principii, iar 
legat de salarizare, principiul este simplu: de la Ministerul Finanţelor comparativ cu 
luna octombrie a anului trecut, se stabileşte o valoare care reprezintă valoarea totală a 
salariilor care urmează să fie plătite pe anul 2011 la primărie şi toate instituţiile 



  

subordonate acesteia, inclusiv spitale. Deci într-o singură cifră trebuie să  te încadrezi 
cu toate instituţiile subordonate, pe salarizare.  Mai avem o lege unică a salarizării în 
care scrie la final că orice prevedere contrară, se abrogă. Legat de tichetele de masă pe 
care le-aţi enunţat, vis a vis de adresa  dată de Ministerul Sănătăţii, în lege scrie poate 
se acordă. Dacă o lege ne îngrădeşte până la o anumită valoare, putem sau nu să 
acordăm aceste tichete. 
     Dacă îmi mai îngăduiţi două minute, o să vă fac o creionare a ceea ce înseamnă 
întreg bugetul, pentru că, cu siguranţă fiecare dintre craioveni vrea să ştie ce se 
întâmplă cu banii lui şi cam câţi sunt aceşti bani.  Am spus că valoarea totală a 
bugetului este de aproximativ 587 milioane lei. Acest buget şi pe venituri şi pe 
cheltuieli se împarte în două sume, partea de funcţionare care este de aproape 60% şi 
partea de dezvoltare care este 40%. partea de dezvoltare înseamnă investiţii din 
întreaga sumă. Eu vă spun că anul viitor partea de dezvoltare trebuie să fie de minim 
50% dacă nu chiar inversate raporturile pentru că la anul vom putea atrage şi mai mulţi 
bani europeni care acum, în bugetul nostru, reprezintă cam 25% şi putem spune că 
partea de funcţionare va fi din ce în ce mai mică ca şi valoare şi, bineînţeles, a şi 
procente. Vis a vis de partea de dezvoltare. Această regulă este impusă de noua 
legislaţie care impune mai întâi să-ţi asiguri veniturile pentru a funcţiona, şi când spun 
funcţiona, nu înseamnă că funcţionează doar Primăria Craiova, ci tot ceea ce ţine de 
primăria Craiova, inclusiv instituţiile subordonate ale căror organigrame le votaţi 
astăzi.  25% din veniturile totale înseamnă un lucru bun, bani aduşi din bani europeni, 
dar aceştia de la an la an trebuie să crească, pentru că, aşa cum aţi văzut şi dvs. din 
experienţele anterioare, bugetul Craiovei nu are cum să crească spectaculos. Avem 
marele avantaj acum că este Ford-ul şi furnizorii săi prezenţi şi de la lună la lună acest 
lucru se simte şi se simte din ce în ce mai bine, dar nu este o chestie spectaculoasă care 
se întâmplă mâine. Totul este progresiv. Rugămintea mea este să avem cu toţii dorinţa 
de a informa corect. Avem bani mai mulţi puşi la sănătate. V-am spus procentul. Avem 
bani mai mulţi raportat la ceea ce au ca şi cheltuieli la învăţământ. Avem subvenţii. S-a 
vorbit de subvenţii. Dacă vă uitaţi pe cifre, pentru Termoficare şi RAT avem mai mulţi 
bani puşi decât anul anterior. Bineînţeles că aici vin şi datoriile din  anul anterior. 
Avem investiţii care  trebuiesc făcute. Am avut interpelare de la d-ra Predescu legată 
de  autobuze. Cumpărăm 20 de autobuze noi pe care le vom da spre administrare celor 
de la RAT.   Celor de la Termoficare le dăm aproape 1 milioan 400 mii pentru a 
cofinanţa acele proiecte pe care le au cu cei de la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor pentru modernizarea punctelor termice. La învăţământ am avut nişte ţinte 
clare, să terminăm toate grădiniţele şi şcolile inclusiv cu extinderi, anul acesta. Avem o 
grădiniţă în Romaneşti care va fi dată în folosinţă cu 10 clase şi o creşă cu 2 clase. Se 
vor încheia extinderile la alte trei grădiniţe. La Liceul Carol I acolo unde au probleme 
reale cu acea centrală ca şi în primărie pentru că este de 60 de ani, am adoptat aceeaşi 
poziţie. Să prevedem bani şi să adoptăm aceeaşi soluţie tehnică, aceea de a scoate acea 
centrală şi de a lega acea clădire la reţeaua publică de încălzire. Avem o altă investiţie 
care zic eu că este de bun simţ, nu este una specială, spectaculoasă. Teatrul de vară din 
Parcul Romanescu, cu care ne mândrim cu toţii, care trebuie reabilitat. În permanenţă 
am simţit, deşi nimeni nu a  vrut, pentru că nu este un lucru plin de bucurie, legat de 



  

cimitire. Pentru cele două cimitire, Craiova Nord, şi Ungureni, am prevăzut în mod 
expres bani pentru extinderea acestora. Nu cred că în momentul de faţă, dacă vorbim 
de cinci investiţii definitorii pentru Craiova, care vor rămâne reparaţiile fireşti, de bun 
simţ, ale străzilor,  n-ar trebui să spunem că am pus bani integral pentru cofinanţarea 
acestora. În permanenţă am fost întrebaţi dacă pentru aceste lucruri vom avea bani şi 
am prevăzut bani şi pentru pasajul suprateran, şi pentru cel subetran şi pentru linia de 
tramvai, şi pentru centrul multifuncţiona, şi pentru Aqua Parc şi pentru  reabilitarea 
celor nouă străzi: Amaradiei, Tineretului, Olteniei, Brestei, Pelendava, Râului, Caracal, 
Toamnei. Sunt străzi importante care sunt făcute cu bani europeni. Atunci când am 
creionat acest buget, am început cu partea de cofinanţare la fonduri europene, adică cu 
aceste proiecte, apoi am continuat cu celelalte. Am prevăzut bani pentru a începe acum 
acea muncă pe care am încheiat-o la 31 decembrie şi pentru alte proiecte europene. 
Pentru parcarea subterană sunt prevăzuţi pentru studiul de fezabilitate, iar în luna iunie 
iulie vom veni cu o rectificare şi vom propune şi pentru proiectul tehnic. Pentru 
Centrul de afaceri din Romaneşti şi Brestei. Toate aceste investiţii sunt clare. Am tot 
văzut tot felul de discuţii legate de instituţiile de cultură şi de clubul sportiv. Aşa este. 
La clubul sportiv sunt dificultăţi. Am discutat şi cu colegii de la cultură, şi cu dl. Magla 
separat şi am zis ca aceste finanţări să le facem pe baze reale. Atât se poate acum, iar 
din iunie vom vedea ce vom putea pune.  La instituţiile de cultură lucrurile sunt foarte 
clare. Nu putem să comparăm valoarea de acum cu cea de anul trecut, pentru că acolo 
au fost daţi cam 130 oameni  afară. Nu pot să spun că trebuie să-i asigur aceeaşi 
finanţare în condiţiile în care s-a redus numărul de oameni. Li s-a spus că sunt cam cu 
14 milioane lei mai puţin prevăzuţi la bugetul actual faţă de  cel de anul trecut. Această 
diferenţă în jos nu ne-a împiedicat să punem foarte mulţi bani pe investiţii, pentru că 
am făcut nişte rectificări dureroase în iunie. 
     Iluminatul public. În ceea ce priveşte investiţiile şi plata iluminatului public, suntem 
la zero cu datoriile. Vis a vis de Serviciul Public de Salubritate, suntem la zero cu 
datoriile. La RAADPFL avem zero datorii. Nu s-a uitat nimeni să-mi spună că la 
RAADPFL am pus mai mulţi bani decât anul trecut. Acelaşi lucru sunt convins că se 
va realiza şi la Salubritate, după rectificările pozitive succesive. Veţi vedea că acest 
Serviciu Public de salubritate transformat în societate comercială, va fi din ce în ce mai 
eficient şi îşi va face din ce în ce mai bine treaba. Va avea posibilitatea să reangajeze o 
parte din acei oameni care au fost daţi afară pentru a face lucrurile să fie cât mai bune. 
Am auzit subvenţii la RAT.  Ştiu, aţi votat împotrivă să reducem acea subvenţie. Nu 
este nimic spectaculos în chestia asta. Preţul acestui lucru este că noi suntem 
nepopulari şi pentru Craiova se mai aduc 20 autobuze noi. Ne-am asumat acest lucru. 
Dacă ţineam subvenţia 100% nu mai luat 20 de autobuze noi. În aceeaşi valoare aveam 
de ales.  Pe aceeaşi prevedere bugetară, ori ţineam 100% la abonamente, ori reduceam 
50% şi luat 20 de autobuze noi.  Pentru că aceste autobuze nu mă duc să le cumpăr ca 
la piaţă.  Avem de gând să facem o licitaţie cu nişte condiţii financiare, exact cum am 
făcut la împrumut la bancă.  Cu termen de graţie, cu avans cât mai mic, fără nici un alt 
comision,  cu dobânzi cât mai mici. Nu numai condiţiile tehnice  le punem. De la toate 
aceste investiţii pe diverse instituţii subordonate, lucrurile nu au mai mers pe consum 
ci spre investiţii. Nu cred că am sărit vreun punct. Vă mulţumesc. 



  

     Dl. Preşedinte: 
     Aş avea rugămintea către toţi să nu alunecăm în dezbateri de pe panta arătatului cu 
degetul spre panta punerii la colţ, fiindcă avem discuţii de altă natură, buget, 
cifre,proiecte, lucruri palpabile care pot fi tratate în cu totul şi cu totul altă manieră.  
     Dl. Ştefârţă: 
     Mi s-a pronunţat numele, am dreptul la replică. De auzit am auzit bine. Mi s-a părut 
că poate nu am văzut bine şi de aceea mi-am pus ochelarii. Daţi-mi voie să vă citesc 
din proiectul dvs. de buget.  La învăţământ uitaţi-vă la poziţia 65.02. Cheltuieli de 
personal au fost 142 mii lei sunt 82 mii lei.  Nu citesc eu bine, nu înţeleg cifra? Mă uit 
la sănătate, cheltuieli de personal, au fost 7900 sunt 6000 lei. Poate iarăşi nu văd bine. 
Pot să continui enumerarea aceasta până la capăt.  Nu vă aşteptaţi în primul rând de la 
mine să vă laud.  O faceţi dvs. foarte bine. Eu ceea ce fac, este să vă atrag atenţia 
asupra anumitor lucruri. Faptul că veniţi şi-mi spuneţi că nu puteţi să faceţi PUG-ul 
oraşului pentru că nu ne-am împăcat cu vecinii şi că nu am terminat cadastrul, este 
adevărat, dar dvs. nici nu acordaţi toată suma necesară pentru terminarea cadastrului, 
înseamnă că amânaţi executarea acestui PUG pentru calendele greceşti, pentru că suma 
pe care o acordaţi  pe anul acesta nu este suficientă să se termine acest cadastru. Îl 
continuaţi, este adevărat, dar nu îl terminaţi, şi dacă nu-l terminaţi, înseamnă că nu 
faceţi nici PUG-ul niciodată. Pentru multele lucruri bune care sunt în acest buget, care 
eu am recunoscut de la început că este un buget de departe mai cinstit decât cel de anul 
trecut, este în regulă. Eu am venit cu câteva observaţii şi dvs. aţi aruncat nişte cuvinte 
care, să ştiţi din partea mea că nu mă aşteptam de la dvs.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Cu siguranţă că sunteţi mai în vârstă decât mine şi mai înţelept. Nu pot să mai dau 
alte replici decât cele care ţin de matematică. Dacă am fi fost corecţi până la capăt am 
fi văzut că aceste cifre sunt sumele defalcate din TVA, nu sunt cele pe care le dăm noi. 
Sunt sumele defalcate din TVA care vin de la Ministerul Finanţelor pentru profesori. În 
acelaşi timp  mi-aş fi dorit să vă fi uitat şi pe bugetul din martie 2010 şi aţi fi văzut că 
am avut aceleaşi cifre.  În acelaşi timp aş fi apelat la memoria dvs. să vedeţi că în 
fiecare lună sau dacă nu, cel mai târziu la două luni, am avut rectificări ale bugetului pe 
ceea ce înseamnă salariile profesorilor şi în acelaşi timp am constatat că legea ne 
permite cu ajutorul celor de la Inspectoratul Şcolar să facem redistribuiri în cadrul 
judeţului pentru plata acestor salarii. Corect nu era că am dat bani mai puţini la 
învăţământ.  Nu. Noi cei din Consiliul Local inclusiv eu şi dvs., la învăţământ pe ceea 
ce putem noi să dăm, pe bunuri şi servicii şi reparaţii, nu am dat bani mai puţini 
raportat la numărul de clădiri rămase, la numărul de sălu utilizate, mai concret la 
infrastructura rămasă pentru învăţământ. Partea de salarizare, noi pur şi simplu suntem 
martori la căratul apei, dar, în acelaşi timp, trebuie să fim corecţi şi să vedem că acest 
cont a suportat modificări în permanenţă pozitive, în fiecare an, fără excepţie. Nu este 
ceva spectaculos acum nici în minus nici în plus. Aşa cum aţi spus-o dvs. acum, eu am 
perceput că noi am dat bani mai puţini şi eu m-am uitat la cifrele pe care le dăm noi. 
Când votăm aici, votăm bugetul. O parte din el nu avem posibilitatea să-l modificăm să 
punem nici o corectură nici în plus, nici în minus, nici în partea cealaltă. 



  

     Legat de cadastru, discuţiile au fost în felul următor. Imediat ce avem rectificări 
pozitive iar aceşti bani sunt cheltuiţi,  şi repet, de aceea v-am spus de la început că vom 
avea în permanenţă rectificări pozitive, imediat ce vor fi cheltuiţi avem câteva puncte, 
nu neapărat nevralgice pentru că dacă ei se apucă şi în patru luni fac cadastrul şi 
cheltuiesc aceşti bani, noi avem posibilitatea să mai punem, fără nici un fel de 
problemă, dar cum ritmul în care fac cadastrele respective nu-l stabilim noi, pentru că 
eu am experienţa anului trecut când am pus presiune pe cei care fac cadastrele pentru a 
le face mai repede şi a le înregistra pentru că nu puteam să depunem proiectele 
europene pentru că nici o stradă din Craiova nu era cadastrată la momentul respectiv şi 
le-am cerut să se concentreze pe străzile unde avem proiecte europene tocmai pentru a 
depune aceste proiecte. Să dea Dumnezeu ca în măsura în care până în aprilie să 
cheltuiască aceşti bani, avem posibilitatea să le mai dăm bani în plus. Eu sunt convins 
că va trebui să le mai dăm bani, dar  nu ştim când şi cum. Mai întâi să reuşească să 
cheltuiască aceşti bani. Din punctul meu de vedere acest cadastru trebuia făcut acum 
10 ani, 15 ani  pentru ca acum şase luni de zile când am vrut să depunem primele 
proiecte, să nu ne împiedicăm în acest lucru, ci cel mult, să stăm de  vorbă cu 
proiectanţii să ne facă cel mai bun proiect. La finalul acestui an veţi vedea că atât cât 
au muncit cadastriştii sau cât au avut ei puterea, atâţi bani avem noi prevăzuţi. Să dea 
Dumnezeu ca anul acesta să poată să ducă  această lucrare până la capăt şi să termine 
cadastrul Craiovei. Permanenţă lunar am avut întâlniri cu ei şi i-am presat pe acest 
lucru. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în asnamblu. Cine este pentru?                                 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, la valoarea de 586.928 mii lei, pe anul 2011, conform anexelor nr.1- 
20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 23 voturi pentru şi 2 
abţineri (Predescu, Tudor) . 

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din 
credite interne şi externe, pe anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 creditelor externe şi interne, pentru anul 2011, la valoarea de 

10.485 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.  

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     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 2011, la 

valoare de 278 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 şi 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.  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” 
Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     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 Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2011, după cum 
urmează: 
a) bugetul finanţat din venituri proprii şi subvenţii(local+stat), în sumă de 
2.090,00 mii lei, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
b) bugetul finanţat integral din venituri proprii, în sumă de 46.374,00 mii lei, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 

          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 

Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2011. 
       Dl. Director Mischianu: 
     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 Spitalului Clinic Municipal 

„Filantropia”  Craiova, pentru anul 2011, după cum urmează: 
a)bugetul finanţat din venituri proprii şi subvenţii (local + stat), în sumă de 
1240,00 mii lei, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre 
b)bugetul finanţat integral din venituri proprii (total venituri – 46.000,00 mii 
lei, total cheltuieli – 46.053,00 mii lei), conform anexei nr.2 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.2. 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.  

 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     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 Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 

Craiova, pentru anul 2011, după cum urmează: 
a)bugetul finanţat din venituri proprii şi subvenţii, în sumă de 1.000,00 mii lei, 
conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
b)bugetul finanţat integral din venituri proprii (total venituri – 27.899, 00 mii lei, 
total cheltuieli – 28.059,00 mii lei) conform anexei nr.2 care face  parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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.  

 



  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 
2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 2011, la valoarea de 1.194, 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 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.  

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     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 Poliţiei Locale Craiova, pentru anul 

2011, la valoarea de 8.038,00 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 Poliţia 
Locală 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, pe anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
      Dl. Nedelescu: 
      N-o să mă refer la buget, nici ă este de austeritate, pentru că din ceea ce am 
constatat eu şi vreau să vă spun că spunea dl. Viceprimar mai înainte că nu ne-am uitat 
ce se întâmplă cu fondurile de la Salubritate şi de la Zone verzi de la RAADPFL. M-
am uitat foarte atent, am întrebat chiar şi în comisie, am clarificat problemele pe care 
le-am avut în comisie, inclusiv la străzile care urmează a fi reparate. O să mă refer la 



  

Sport Club Municipal. Nu o să spun că  sunt împotriva alocării banilor pentru sport, 
însă vreau să justific de ce votez împotriva acestui buget. Votez împotriva 
managementului, dacă vreţi, de la această instituţie. Vă reamintiţi că acum 7-8 luni de 
zile, am cerut audit. N-am primit nici un răspuns până la ora actuală. Mă deranjează 
modul cum se cheltuiesc bani la această instituţie care este subordonată Consiliului 
Local. Aş vrea să vă dau câteva exemple. Am adus o sportivă care era plecată prin 
Italia, făcuse nu ştiu câte operaţii, nu mai jucase de patru ani de zile şi i-am dat 200 
milioane primă de instalare. După ce i-am dat 200 milioane primă de instalare, i-am 
făcut şi un salariu de 25 milioane pe lună, în bani vechi, în condiţiile în care celelalte 
jucătoare luau o indemnizaţie de 5,7 milioane lei pe lună. Această sportivă nu a putut 
să joace şi nu ne-a ajutat cu nimic efectiv. I-am dat 200 milioane primă de instalare  şi 
o indemnizaţie mult mai mare decât a unui sportiv de liga a II-a pentru că  echipa era în 
Liga a II-a. Ce-aş vrea să vă mai spun. Mă refer dacă vreţi, la marele antrenor Tadici  
care a antrenat mai multe echipe şi cu care am vorbit, pe care îl cunosc foarte bine, 
dacă o echipă are undeva la cel mult 12 sportive în lot, noi avem 18. Vreau să vă mai 
spun că atunci când se fac deplasări mai ales în străinătate, în loc să participe salariaţii 
clubului care sunt angajaţi pentru această activitate, la aceste deplasări participă alte 
persoane din exterior care nu au nici o tangenţă cu clubul. Deci cheltuim banii publici. 
Acesta a fost motivul pentru care eu am rugat şi am insistat să se facă acel audit şi 
acesta este motivul pentru care nu voi vota acest buget. Vreau să vă spun că sunt mult 
mai multe scurgeri de bani la acest club şi încă o dată, revin după acele 7-8 luni de zile 
şi vă cer să se facă cât mai repede auditul la acest club. Aş ruga mai mult şi pe colegii 
noştri din consiliul local care ne reprezintă la acest club să-şi pună mai mult amprenta 
asupra clubului, că  nu este corect ceea ce se întâmplă acolo, din punctul meu de 
vedere.  Acesta este motivul pentru care votez împotrivă. Vă mulţumesc.  
     Dl. Preşedinte: 
     Vreau să-mi exprim şi eu aici un punct de vedere, în primul rând cel legat de cifre 
unde ca să ne fie mai uşor să facem calculul matematic, acolo avem un buget de 
aproximativ un milion de euro, în care, vă rog să reţineţi, sunt incluse atât cheltuielile 
cu întreţinerea sălii din Valea Vlăicii, cât şi cheltuielile cu personalul angajat al 
instituţiei, cât şi cu sportivii. În acest fel, 1 milion din circa 142 milioane cât este 
bugetul municipiului reprezintă 0,7%.  Absolut insignifiant. Ca să depuşim puţin şi 
nivelul discuţiilor savante de la pupitru, eu am făcut un experiment. Am luat o porţiune 
de 5-600 m de pe Calea Bucureşti cu pixul în mână şi am notat. Sunt 90 de unităţi cu 
diverse profiluri pe acea porţiune, din care peste 20% sunt cu profil sanitar, farmacii şi 
cabinete medicale. Urmează în ordine aproximativ 20% auto şi 15% bănci. Una din 
cinci unităţi din arterele de mare expunere are o activitate cu profil sanitar. Mai mult 
decât atât, am stat vreo două ore în ger în faţa unei farmacii. Am făcut un pic de 
marketing pentru domnii de acolo.  Vreau să vă spun că în două ore, în 120 minute au 
intrat în acea farmacie 37 de persoane. Asta înseamnă aproximativ la fiecare  3 minute 
în farmacie intra o persoană. Eu unul sunt persoana care nu vrea să privească ca oraşul 
şi ţara asta să se ocupe jumătate de sănătate ca să trateze cealaltă jumătate de bolnavi. 
În acest context consider că exact ceea ce am discutat şi am apreciat disponibilitatea d-
lui viceprimar pe o sumă insuficientă alocată acum, poate vom găsi la rectificare 



  

resurse pentru desfăşurarea în mai bune condiţii. Respect şi punctele de vedere ale 
celorlalţi colegi, dar poate fac obiectul unor alte discuţii.  
     Dl. Nedelescu: 
     Dacă nu s-a înţeles, mai revin încă o dată. Este de datoria mea, probabil nu m-am 
exprimat eu de aşa natură să înţeleagă toată lumea. Eu nu sunt împotriva bugetului. 
Putem să dăm un buget şi mai mare. Nu sunt împotriva sportului, eu sunt împotriva 
modului cum se cheltuie banii aici. 
     Dl. Preşedinte: 
     Nu aţi fost atent. Nu am făcut nici o remarcă de această natură. V-am spus că vă 
respect punctul de vedere, el vizează în special aspecte de natură managerială şi atât. 
Eu mi-am expus punctul de vedere în privinţa bugetului. Chiar aş mai face o 
completare foarte importantă. Din câte ştiu, în zona Ciupercă este o clădire mare, 
vopsită poate neinspirat în roşu şi negru. I se spune şi înţeleg că se va finaliza Sala 
Polivalentă.   Din câte ştiu, nu cred că va fi destinată nici vreunui club de balet, nici 
vreunui târg de expoziţii, ştiu că se vor desfăşura sporturi de sală acolo. În momentul în 
care va fi finalizată, cred că după 17 ani de chin, craiovenii vor lua cu asalt acea 
locaţie. 
     Dl. Badea: 
     Împărtăşesc în parte ceea ce dl. Nedelescu a declarat însă nu  trebuie să uităm că cei 
care se ocupă de managementul acestui club, şi-au îndeplinit obiectivele.  Ştiu asta 
pentru că cei de la Clubul Universitatea unde sunt director, suntem mulţumiţi de 
asocierea pe care o avem cu dânşii. Faptul că sunt echipe în cupe europene, faptul că s-
au dus echipele în superligă, este un pas înainte. În urma discuţiei pe care am avut-o 
după comisia juridică de aseară, chiar dl. Nedelescu spunea că nu are nimic împotriva 
d-lui Stoian care este managerul clubului, şi toţi ştim, dânsul are o adversitate, contra 
directorului adjunct, dl. Guşatu. Va trebui să vedem exact care este situaţia acolo din 
punct de vedere al cheltuirii banului public prin acest audit pe care dânsul l-a cerut şi 
pe care eu nu-l văd decât benefic pentru a avea clar o situaţie cu cheltuielile care se fac 
acolo.  În orice caz, eu îi felicit pentru faptul că au reuşit într-o perioadă scurtă să 
meargă cu cinci echipe în superligă, iar două în cupe europene. Este exact ceea ce ne-
am propus.   Să promovăm Craiova prin sport şi acest lucru se poate face cel mai uşor. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?                                                            
Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, 

pentru anul 2011, la valoarea de 4.435,00 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 24 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Nedelescu).  

 
 



  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 7.370,00 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 Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Craiova 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 bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, pentru luna 
ianuarie şi parţial februarie ale anului 2011.   

      Dl. Director Mischianu: 
     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 lunile ianuarie şi parţial februarie 2011, la 
valoarea de 392,00 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 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.  

 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Serviciului Public Salubritate Craiova, pentru luna ianuarie a anului 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 luna ianuarie a anului 2011, la valoarea de 2.164,00 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 de Salubritate 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 bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Craiova, pe anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de 

venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2011, prevăzute în anexele nr.1 - 65 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.  

 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. Aici este o modificare. Se corectează 
modificările prezentate la punctul 4 cu suma de 30 mii lei, adăpostul canin, şi se 
suplimentează bugetul la piaţă cu suma de 100 mii lei, suma finală fiind 730.770 mii 
lei. 
          Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 
vot în ansamblu cu observaţiile prezentate. 
Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, la valoarea de 

730.770,00 mii lei, pe anul 2011, conform anexei care face 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.  

 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 
bugetului municipiului Craiova, pe anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     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 2011, conform  anexei  care face 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.  

 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru 
anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
     Dl. Ştefârţă: 
     O observaţie scurtă. Nu înţeleg ce caută fondul locativ la urbanism şi cu 
patromoniul, este decizia dvs. Nu cred că-i ajută la ceva. Când te uiţi aşa pe 
organigrama  asta vezi sub primar, scrişi viceprimar, viceprimar şi secretar, toţi la fel, 
boldaţi frumos, încadraţi. În spatele secretarului  este o întreagă structură. În spatele 
viceprimarilor, nu este nimic. Mi-ar fi plăcut să nu staţi la mâna primarului care să vă 
dea prin dispoziţie de primar nişte însărcinări şi aş fi vrut ca noi, consiliul local, să vă 
însăcinăm pe dvs. cu nişte zone care să fie direct subordonate dvs. Nu vreţi s-o faceţi, e 
decizia dvs. Mi s-ar fi părut normal să faceţi lucrul ăsta.  
     Dl. Viceprimar Dincă: 
    Fac toate eforturile din lume ca să o iau ca pe o glumă că după aceea ziceţi că ce am 
cu dvs. Dacă aţi citit legea 215 m-aş fi supărat pe dvs., dar dacă n-aţi citit Legea 215  
pot să o consider o glumă nesărată. Potrivit Legii 215 atribuţiile pentru cei doi 
viceprimari, le dă primarul prin dispoziţie. Noi le avem acele atribuţii. Nu Consiliul 
Local ne deleagă nouă atribuţii, potrivit legii, ni le deleagă primarul, nu la Primăria 



  

Craiova ci peste tot în România. De aceea fac eforturi să nu intru în acest joc şi să-mi 
spuneţi după aceea că nu vă aşteptaţi la altă reacţie.  
     Legat de ce caută în primul rând administrarea domeniului public şi privat şi partea 
topo, am avut o experienţă simplă. Tot lucrând la cadastru  tot anul care a trecut şi tot 
încercând să-i împing de la spate pe  cei care făceau lucrările cadastrale, am constatat 
că dl. Arhitect era extrem de implicat că avea nevoie de ele. Pe unele dintre proiectele 
acestea pe Planul Integrat de Dezvoltare este chiar conducător de proiect. O parte din 
evidenţă se afla la dumnealui legată de PUZ-uri, de  pug, de PUD şi o altă parte la 
această administrare a domeniului public şi privat şi avea nevoie de tot felul de ridicări 
topo şi trebuia să meargă în partea cealaltă  şi i-am făcut propunerea dacă tot este 
nemulţumit în permanenţă, s-o ia şi  să lege toate aceste chestii să fie o singură linie 
dreaptă să nu fie frântă undeva şi să vadă cum stau lucrurile. A spus că este o idee 
bună, mi-am însuşit-o pentru că nu puteam în permanenţă să spun dacă are dreptate sau 
nu are dreptate, i-am dat gir pe ceea ce a cerut dânsul, este un om extraordinar de 
muncitor şiresponsabil şi acum o să vedem ce iese. Arhitectul şef cred că trebuie să 
aibă primul cuvânt în ceea ce înseamnă această gândire cu privire la dezvoltarea 
Craiovei urbanistică şi cu privire la structura de fond că dacă nu are evidenţa 
administrării domeniului public şi privat o să fie ceva mai greu. Asta a fost gândirea pe 
acest aspect. Vă mulţumesc pentru intenţia de a ne da cât mai multe atribuţii. 
     Dl. Cherciu: 
     Îmi fac mea culpa în sensul că voi face o observaţie care sigur îşi avea locul în 
comisia de buget finanţe. Nefăcând-o la timpul potrivit, vreau doar ca în viitorul 
apropiat să primesc un răspuns scris atât de la Direcţia Economică cât şi de la Direcţia 
de Taxe şi Impozite  privind oportunitatea modificării organigramei în sensul de a 
subordona compartimentul de contracte , Direcţiei de Taxe şi Impozite. Spun acest 
lucru pentru  că, dacă vă aduceţi aminte, a existat cu ceva vreme în urmă, o discuţie 
legată de un agent economic, ne puneam problema să-i prelungim sau nu un contract 
de concesiune şi la momentul respectiv am solicitat o situaţie legată de plata datoriilor 
pe care respectivul contribuabil le avea către primărie. Din păcate, datorită acestei 
disfuncţionalităţi în sensul că urmărirea contractelor nu era subordonată direct Direcţiei 
de Taxe şi Impozite, pentru a primi acest răspuns a fost nevoie de colaborare şi discuţii 
între cele două direcţii, fapt care a făcut ca răspunsul să vină destul de greu şi  oarecum 
neconcludent. Ca să închei  ceea ce vroiam să spun, am această solicitare către cele 
două direcţii să-mi prezinte oportunitatea ca în organigrama de anul viitor sau cu 
proxima ocazie, să facem această modificare, deci trecerea compartimentului contracte 
în subordinea direcţiei de taxe şi impozite în vederea  unei urmăriri mult mai eficiente 
a ceea ce se întâmplă cu  derularea contractelor. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?  
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2011, 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.  

 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, pentru anul 
2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 2011, 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.  

 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Poliţiei Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2011. 

     Dl. Director Mischianu: 
     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 Poliţiei Locale Craiova, pentru 

anul 2011, 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 Poliţia Locală 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 



  

     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
       Dl. Nedelescu: 
      Şi aici am două nedumeriri pe care le-am sesizat eu, citind organigramele. N-am 
nimic împotriva nici unuia de acolo. Mai mult, îl apreciez atât de mult pe sportivul 
Nicu Stoian, încât nu trebuie s-o mai spun, ştie foarte bine şi i-am spus-o şi în 
particular. Mă uitam la Direcţia de Asistenţă Medico Socială. Avem 152 posturi, un 
director şi un şef contabil.la organigrama primăriei Municipiului Craiova, avem 496 de 
salariaţi şi 12 directori. N-am intervenit la organigramă să spun că nu s-au făcut 
modificări şi că n-ar fi bine, din contră, i-am spus şi d-lui viceprimar că sunt de acord 
cu modificările pe care dânsul le-a făcut. Uitându-mă la cele două organigrame, mă uit 
şi la organigrama SCM. Avem 23 de salariaţi şi 3 directori. Dacă este cineva în sală 
care nu mă înţelege să tragă concluzia dacă eu am ceva cu cineva. N-am nimic cu 
nimeni.  Nu sunt împotrivă să dăm fonduri la această activitate. Eu spun că poate ar 
trebui să dăm mai mult, însă am împotriva modului cum se cheltuiesc banii. Şi v-am 
dat două exemple. Dacă la 152 posturi dăm un director, dacă la 496 posturi dăm 12 
directori, aici la 23 de persoane dăm trei posturi de director.  
     Dl. Giurgiu: 
      Am o întrebare. E cineva în sală de la SCM? Este de bun simţ să stea şi să rămână 
în sală şi să mai vină şi pe la comisii. 
     Dl. Badea: 
     Vis a vis de ce a spus dl. Nedelescu, dânsul are dreptate. Noi cei de la Clubul 
Universitatea suntem tot club de drept public şi pentru un număr de 35 de antrenori 
avem un singur director. Cred că ar fi posibil să se regândească organigrama pe viitor 
vis a vis de ceea ce a spus dl. Nedelescu. 
     Dl. Preşedinte: 
     Aici această unitate are handicapul că deşi suntem la şedinţa de buget, noi votăm 
bugetul şi respectiv organigramă pentru an calendaristic 2011. Din punct de vedere al 
activităţii profesionale, pentru ei înseamnă practic două situaţii: sfârşit al unei activităţi 
începute anul trecut şi din toamnă începutul alteia. Este posibil în aceste condiţii, în 
vară, când poate vom trece şi la o rectificare, să reanalizăm un pic şi partea de structură 
organizatorică.   
     Dl. Nedelescu: 
     Dvs. mi-aţi dat idei. Unul din directori are trei subordonaţi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?   
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, 

pentru anul 2011, 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 23 voturi pentru, 1 
vot împotrivă (Nedelescu) şi 1 abţinere (Boboc).   

 



  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     Avize favorabile din partea tuturor comisiilor. 
      D-ra Predescu: 
     Legat şi de discuţia începută de fapt la primul punct de pe ordinea de zi, este o 
problemă pe care am ridicat-o şi ieri în comisia juridică şi ea ţine acum de 
organigramă. S-a redus foarte mult numărul de posturi în cadrul acestei unităţi. În 
aceste împrejurări cel mai important compartiment se observă că este compartimentul 
de specialitate şi anume medical, medico auxiliar şi auxiliar sanitar unde s-a redus 
foarte mult numărul de asistenţi medicali, de medici. Cei care au responsabilitatea 
îngrijirii acestor persoane care sunt în nevoie efectiv. Nu mă mai refer la infirmiere 68 
de posturi, dar şi asistenţii medicali  16 posturi. În aceste condiţii nu-mi explic de ce 
trebuie să menţinem un compartiment social cu 5 posturi dintre care 2 inspectori sociali 
care ce atribuţii au? Aşa cum se arată în raport, ţin legătura cu instituţia, cu familia, cu 
terţii, dar această legătură cu instituţia este ţinură în primul rând de personalul de 
specialitate. Eu propun ca aceste două posturi să fie prevăzute la compartimentul 
principal, cel medical, medico-social, urmând ca dânşii să decidă  dacă ei sunt ambii 
asistenţi, văzând că activitatea ţine de asistenţa medicală efectivă  sau un medic şi un 
asistent urmează să decidă în acest sens. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     O să reiau un pic ceea ce am spus mai devreme. Serviciul medico-social are drept 
scop tratare medicală a celor bătrâni. Prima este partea medicală, apoi partea medicală 
se aplică unei anumite categorii, bătrânilor. Transformându-l în centru de bătrâni partea 
medicală nu mai este pe primul loc. Dacă au probleme medicale peste un anumit  tip, 
merg la spital. Din punct de vedere al cifrelor, din 11 medici pleacă 2 şi din câte am 
înţeles, pleacă în mod natural, nu neapărat că vor fi daţi afară. Din punct de vedere al 
acelor persoane pe care le-aţi enunţat dvs., inspectori sociali, toate aceste categorii sunt 
prevăzute în lege. Repet, totul ţine de matematică, nu prea  putem să jonglăm. Sunt 
prevăzute condiţii pentru Centrul de bătrâni  sau pentru Serviciul Medico Social 
diferite  inclusiv de la normă, deci un angajat la doi bătrâni pentru Centrul de bătrâni, 
un angajat la un bătrân pentru Centrul Medico social.Nu avem cu ce să jonglăm. Cu 
toate suntem la limita maximăşi cu numărul de personal şi pe fiecare compartiment în 
parte  suntem tot la limita maximă. Inclusiv aceşti inspectori sunt prevăzuţi în lege. 
Oricum vor fi extrem de utilizaţi aceşti inspectori pentru că în perioada următoare acest 
cămin va trebui să fie eliberat. Unii dintre ei vor trebui să plece foarte repede pentru că 
vom începe reabilitarea integrală a acestei clădiri. Vom încerca cu cei de la Consiliul 
Judeţean să găsim o soluţie, mai există lângă nişte clădiri, vaom încerca pe cei care nu 
mai au pe nimeni să-i ţinem acolo, dar aceşti inspectori vor fi vioara întâi în această 
perioadă. Cu acest capitol nu mai avem în ce direcţie să ne deplasăm. Suntem la limita 
maximă cu tot ce este prevăzut în lege. 
     Dl. Boboc: 
     Am o întrebare referitor la acest punct. Se precizează că vor fi reduse 161 de 
posturi, dacă posturile sunt toate ocupate că dacă nu sunt ocupate, înseamnă că nu sunt 



  

161 ci practic câţi lucrează. Aceasta ar fi o primă întrebare. Nu trebuie să mi-o daţi 
acum, este vorba de o analiză. Având în vedere că se face precizarea ca personalul 
disponibilizat va fi supus concedierii colective, conform Legii 53/2003, dacă o parte, 
că am văzut structura acestui personal, ar putea să se studieze posibilitatea preluării lui 
de alte entităţi care au nevoie de asemenea posturi şi care sunt vacante, am văzut la ora 
actuală, în organigrame şi în statul de funcţiuni care a fost prezentat. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Am studiat şi această problemă pe care aţi pus-o dvs., să-i redistribuim în  alte zone. 
Avem două interdicţii legale, una că personalul contractual nu poate fi transferat, a 
doua legată de fondul de salarizare. Dacă îi aducem în zona noastră unde suntem puşi 
sub supraveghere financiară pentru că ni s-a dat acel coş de bani de care făceam 
vorbire, de unde suntem supravegheaţi în permanenţă, nu avem nici o şansă să 
finanţăm salariile lor. Pe de altă parte mai există şi a treia condiţie ca la 7 posturi libere 
se face o singură angajare.  Acele şapte posturi nu trebuie recalculate de fiecare dată. 
Ideea este în felul următor. Posibilităţile de redistribuire nu există. Am evaluat aceste 
trei variante de a face o redistribuire, dar din păcate, nu există. Raportat la acele posturi 
eventual vacante, din punctul meu de vedere chiar ieri am constatat că erau şi pe 
perioadă determinată angajaţi acolo oameni, deci s-a ajuns la plafonul maxim. Ca psot 
este liber, dar ca om, nu s-a dat concurs pe postul de director, el este vacant, dar omul 
este acolo care exercită atribuţiile pe acel post.  
     Dl. Preşedinte: 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?         
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Craiova, pentru anul 2011, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Personalului afectat de reorganizarea aprobată la art.1 din prezenta hotărâre, i se 
aplică prevederile art.68-72 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii 
referitoare la concedierea colectivă. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
abţinere (Predescu).  

 
 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Serviciului Public Creşe, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din 
Unităţile de Învăţământ din Municipiul Craiova, pentru anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 Creşe, 
Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din Unităţile de Invăţământ din 
Municipiul Craiova, pentru anul 2011, 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 
Creşe, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară din Unităţile de Invăţământ 
din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2011. 

       Dl. Director Mischianu: 
     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 Filarmonicii “Oltenia” Craiova, 

pentru anul 2011, 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 Filarmonica 
“Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2011. 

       Dl. Director Mischianu: 
     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 Teatrului pentru Copii şi 

Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2011, 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 Teatrul pentru Copii 
şi Tineret “Colibri” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 



  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, pentru anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 Teatrului Liric „Elena 

Teodorini” Craiova, pentru anul 2011, 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 Teatrul Liric „Elena 
Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 Ansamblului Folcloric “Maria 

Tănase” Craiova, pentru anul 2011, 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 Ansamblul Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru 2011. 

      Dl. Director Mischianu: 
     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 Casei de Cultură “Traian 

Demetrescu”  Craiova, pentru anul 2011, 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 Casa de Cultură 



  

“Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul local al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2011 a contribuţiei 
proprii a Grupului Şcolar „Matei Basarab” la costurile eligibile aferente 
proiectului „Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii 
din grupurile dezavantajate”, precum şi contravaloarea taxei pe valoare 
adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate prin proiectul mai sus 
menţionat.  

 Dl. Director Mischianu: 
     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 finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, a sumei de 151.136 lei, reprezentând contribuţia proprie 
a Grupului Şcolar ‚,Matei Basarab” Craiova, la costurile eligibile aferente 
proiectului „Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii din 
grupurile dezavantajate”, precum şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugată 
aferentă cheltuielilor eligibile efectuate. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Proiecte şi Programe de Dezvoltare, 
Tehnică şi Investiţii, Direcţia Economico – Financiară şi Grupul Şcolar ‚,Matei 
Basarab” 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, 10.02.2011. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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