
Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 09.01.20123                                                         1                                                          FP 43-04, ver. 1 
  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.01.2013 

 
 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 21, 2 consilieri sunt absenţi motivat: dl. Sas, dl. Voicu şi 4 
consilieri întârzie: Predescu, Cherciu, Vasile, Ştefănescu. Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Nanu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 94/08.01.2013, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi 4 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă de îndată Consiliul 
Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 09.01.2013, ora 
10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de 
dezvoltare din excedentul bugetului local al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2012. 

 
     Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Intrăm în ordinea de zi. Sunt înscrieri la cuvânt? 
     Dl. Pană: 
     Eu aş vrea o clarificare, pentru că nu am avut şedinţă de comisie. Să ni se spună 
şi nouă acest deficit de 13 milioane în ce constă. Dacă aveam şedinţă de comisie, 
ppoate le clarificam de ieri, dar neavând şedinţă de comisie, era normal să întreb. 
     Dl. director Pascu: 
     În momentul  în care s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, al 
bugetului local, am avut un excedent de 13,5 milioane care, conform prevederilor 
legale, mergea în  secţiunea de dezvoltare, deci nu se foloseşte decât pentru 
investiţii. Prin ordinul nr. 1720 privind aprobarea normelor de închidere ale 
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exerciţiului bugetar pe anul 2012,  avem obligativitatea ca acel excedent al bugetului 
local să vină să acopere deficitul creat, adică din cele 13,5 milioane, noi am tr5as 
13,047 milioane  pe care le-am folosit, restul până la 13,5 milioane nu sunt folosite 
din varii motive, ele rămân în excedentul bugetului local, iar pentru această 
operaţiune, aceste norme ale Ministerului finanţelor publice cer această hotărâre de 
consiliu local  ca din excedentul de 13,5 milioane să acoperim acel deficit care intra 
în secţiunea de dezvoltare. Deci părea ca un deficit, dar este o simplă operaţiune 
contabilă, dar trebuie acordul consiliului pentru aşa ceva. Nu s-au folosit toţi banii. 
Din 13,5 milioane sau folosit decât 13,047 pentru că au fost lucrări de investiţii. În 
momentul în care vom prezenta execuţia contului vom analiza fiecare investiţie de 
ce nu a folosit toţi banii. Unele probabil la licitaţie au avtu valori mai mici, altele au 
fost pe ultima sută de metri, însemnând după 31 octombrie că  nu s-a mai putut intra 
în lista de investiţii şi s-au realizat aceste economii de aproximativ 450 mii care ele 
vor fi preluate, deci nu se vor pierde aceşti bani, vor fi preluaţi în anul fiscal 
următor, în bugetul anului 2013. Se va face în momentul în care vom prezenta 
contul de execuţie al bugetului local spre aprobarea consiliului local. 
     Dl. Preşedinte: 
     Dacă nu mai sunt alte discuţii, vă supun aprobării proiectul de hotărâre în 
ansamblu. Cine este pentru?                                                    
Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă 

de 13.047.967,40 lei din excedentul bugetului local al municipiului Craiova. 
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.                                                                            

 
      
                                                                                                                                                  
       Dl.  Preşedinte:                                                                                                         
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 09.01.2013. Vă 
mulţumesc pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
 Andrei Gheorghe NANU         Nicoleta Miulescu 

  
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


