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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 05.12.2013 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 26,  1 consilier absent:  dl. Vasile.  Potrivit regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte 
condiţiile legale pentru desfăşurarea lucrărilor. 
     Dau cuvântul d-lui consilier Daşoveanu  pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
     Prin dispoziţia nr. 8667/04.12.2013, 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 05.12.2013, ora 10.00 în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 
 Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2013. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 
2013. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli 
pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2013. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia 
Locală Craiova. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2013. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere privind modul de 
implementare al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
judeţul Dolj”. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii “Concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiului 
Craiova”. 

                                                                                 
 Cine este pentru ordinea de zi în ansamblu? Votat cu unanimitate de voturi.  
 Înainte de a intra în ordinea de zi, dau cuvântul d-lui viceprimar Genoiu. 
 Dl. viceprimar Genoiu: 
 Vreau să vă anunţ că d-na primar este în acest moment cu copilul la medic, ne-a 
transmis că are o urgenţă şi vine imediat ce poate, deci va veni. 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 
şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 

pe anul 2013, după cum urmează: 
a) venituri în sumă de 591.242,00 mii lei; 
b) cheltuieli în sumă de 591.696,00 mii lei, 
conform anexelor nr.1- 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96/2013. 

Art.3. 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.  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 
2013. 

 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic 

Municipal „Filantropia”  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri  - 69.230,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
65.646,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.584,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 69.232,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
65.648,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 3.584,00 mii lei), 
conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.104/2013. 
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Art.3. 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.  

 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş”, pe anul 2013. 

 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2013, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 40.242,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 39.134,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 40.654,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 39.546,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 
1.108,00 mii lei),  
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.105/2013. 

Art.3. 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 25 voturi pentru 
şi 1 vot împotrivă (Ştefârţă).  

 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2013. 

 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie  Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri  - 29.003,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
28.728,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 275,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 29.140,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
28.865,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 275,00 mii lei),  

conform anexei  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.103/2013. 

Art.3. 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 25 voturi pentru 
şi 1 vot împotrivă (Ştefârţă).  

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri 
şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, 
pe anul 2013. 

 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 rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare 

de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-7 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municpiului Craiova nr.106/2013. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Poliţia Locală Craiova. 

 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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 

Municipiului Craiova, pentru anul 2013, după cum urmează: 
- total venituri –9.585,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 9,525,00 
mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei); 
- total cheltuieli – 9.585,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă de 
9.525,00 mii lei, cheltuielile de dezvoltare în sumă de 60,00 mii lei), 

conform anexei care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotătârea Consiliului  

Local al Muncipiului Craiova nr.100/2013. 
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Art.3.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.  

 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2013. 

 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 rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe 

anul 2013, după cum urmează: 
 total venituri – 729.654,00 mii lei; 
 total cheltuieli  - 761.949,00 mii lei, 
    conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2013. 
Art.3. 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.  

 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere 
privind modul de implementare al proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj”. 

 Dl. Cherciu: 
 Consider că trebuie sămi expărim punctul de vedere la acest punct pentru că va fi 
pentru părima oară când voi vota un astfel de proiect legat managementul deşeurilor şi 
explicaţia este legată de faptul că ceea ce eu am semnalat de la bun început că sunt 
probleme cu cel care asigură gestiunea gropii de gunoi se confirmă în sensul că inclusiv 
Comisia Europeană intenţionează să facă un audit  şi de altfel, ăsta este şi spiritul actualei 
modificări în sensul de a permite acest audit şi chiar îmi permit pentru a sprijini cele 
afirmate, să citez din raportul care însoţeşte această hotărâre. “De asemenea, 
reprezentanţii C.E. au solicitat să se efecteze un audit independent al viitoarelor costuri 
de operare care vor fi suportate de către operatorul depozitului de deşeuri din Craiova 
(Mofleni), ce va sta la baza renegocierii taxei de depozitare şi evitării unui profit 
necuvenit aferent (sau pierderi).Acest audit solicitat de Comisia Europeana pentru 
gestionarea depozitului existent la Craiova, va fi necesar în momentul în care sistemul de 
management extins urmează să intre în funcţiune, modificînd astfel condiţiile de 
operare”. Speranţa mea este că cvu ocazia acestui audit de natură financiară, se va face 
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un audit şi pe partea de mediu, de îndeplinire a condiţiilor pentru care eu am susţinut 
permanent că nu ştiu cum acest depozit a obţinut aviz.  
 D-na Secretar: 
 O singură completare, la proiectul de hotărâre aşa cum l-aţi avut redactat, vom 
avea şi mandatarea d-nei primar să susţină acest act adiţional în forma pe care dvs. aţi 
aprobat-o, deci o completare cu un articol.  
 Dl. Preşedinte: 
 Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? 
Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al 

proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj”, 
conform actului adiţional prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia-Olguţa Vasilescu, să 
susţină şi să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”, modificarea 
contractului de asociere aprobată la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.213/2012. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ” 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 Studiului de Fezabilitate pentru 
obiectivul de investiţii “Concesionarea Serviciului de iluminat public 
din municipiului Craiova”. 

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 Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Concesionarea  

Serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”, având următorii 
indicatori tehnico – economici: 

            Indicatori economici 
1.Valoarea totală a investiţiei    - 71.669,56  mii lei (16.211,53 mii euro)                    

     din care construcţii+montaj (C+M)    - 51.088,66  mii lei (11.556,16 mii euro) 
     (inclusiv TVA)                                      (1 euro=4,4209 lei) 
  2. Durata de realizare a investiţiei       - 48 luni  
      Eşalonarea investiţiei: Inv/C+M      (inclusiv TVA) 

    Anul I: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei   
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    Anul II: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei 
    Anul III: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei 
    Anul IV: reprezentând 25%= Inv/C+M : 17.917,39 mii lei/12.772,16 mii lei  
Indicatori tehnici  
- 18.090 aparate de iluminat noi şi modernizate ; 
- înlocuire 30,2 km de reţea de iluminat (cablu subteran, stâlpi, console, aparate 
de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distribuţie); 

- extinderea reţelei de iluminat cu 19,1 km (cablu subteran, stâlpi, console, 
aparate de iluminat, puncte de aprindere, cutii de distribuţie); 

- sistem de telemanagement al iluminatului public; 
- dispecerat funcţional cu atribuţii în municipiul Craiova. 

             prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

 
                                                                                    
 
       Dl. Preşedinte:    
       Înainte de a declara închisă această şedinţă, vreau să  le urez în numele meu şi 
bănuiesc că şi în numele colegilor,  tuturor celor care mâine îşi sărbătoresc ziua numelui, 
un călduros „La mulţi ani!”, multă sănătate şi fericire.                                                                                 
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 05.12.2013. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Dan Daşoveanu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 

 


