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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
  
 
 

 PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 11.12.2014 

 
 
 
        D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 24,  3 consilieri absenţi motivat:  dl. Albăstroiu, dl. Ştefănescu şi 
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 Voicu pentru a prelua conducerea şedinţei de astăzi. 
     Dl. Preşedinte: 
    Prin dispoziţia nr. 10474/08.12.2014, Primarul Municipiului Craiova,   în temeiul 
art.39 alin.2 şi alin.4 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 11.12.2014, ora 10.00  în Sala 
Mare a Primăriei Municipiului Craiova. 
 
  Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.261/2010 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de 
Transport Craiova pentru proiectul „MODERN (Mobility, Deevelopment and 
Energy use Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea Consumului de 
Energie)”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Poliţia Locală Craiova, pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 
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8. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova, în 
Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Craiova. 

 
 Peste ordinea de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.493/2014 referitoare la concesionarea, prin 
negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar 
.S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe 
F 5a; 

 
 Punctul 6 a fost retras de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, 
fără punctul 6 care a fost retras şi incluzând punctul peste ordinea de zi. Cine este pentru? 
Votat cu unanimitate de voturi. 
                              
         În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:  
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.261/2010 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Regiei Autonome de 
Transport Craiova pentru proiectul „MODERN (Mobility, Deevelopment and 
Energy use Reduction – Mobilitate, Dezvoltare şi reducerea Consumului de 
Energie)”. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2014. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2014. 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova, în 
Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Craiova. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.493/2014 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către 
S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat 
în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 5a; 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.261/2010 referitoare la aprobarea finanţării din 
bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a 
Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul „MODERN 
(Mobility, Deevelopment and Energy use Reduction – Mobilitate, Dezvoltare 
şi reducerea Consumului de Energie)”. 

 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 modificarea sumei finanţate din bugetul Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pentru proiectul „MODERN (MObility, Development and 
Energy use ReductioN – Mobilitate, Dezvoltare şi Reducerea Consumului de 
Energie)” reprezentând contribuţia proprie a Regiei Autonome de Transport 
Craiova, pe perioada de implementare a acestuia, respectiv 2010-2012, de la 
5.688.000 lei, la 2.788.291 lei şi se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Craiova a sumei de 251.091 lei, reprezentând contribuţia 
proprie a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din care 125.000 lei, pentru 
anul 2014. 

Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 al Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.261/2010. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, 
Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Transport 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 rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2014. 

 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 2014, după cum urmează: 
- venituri în sumă de 718.924,00 mii lei, 
- cheltuieli în sumă de 735.928,00 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.6/2014. 
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. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014. 

 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 2014, după cum urmează: 
α) total venituri  - 59.348,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

57.375,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 mii 
lei); 

β) total cheltuieli – 59.348,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 57.375,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.973,00 
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.10/2014. 

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. 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor 
Babeş” Craiova, pe anul 2014. 

 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 2014, după 
cum urmează: 
a) total venituri – 43.645,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 43.165,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 480,00 mii 
lei); 
b) total cheltuieli – 43.645,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în 
sumă de 43.165,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 480,00 
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.9/2014. 

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

 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2014. 

 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 2014, după cum urmează: 
α) total venituri  - 30.675,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

30.675 mii lei); 
β) total cheltuieli – 30.675,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 30.675,00 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.11/2014. 

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 unanimitate de 
voturi. 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2014. 

 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 2014, după cum urmează: 
-  total venituri – 882.605,00 mii lei; 
-  total cheltuieli - 900.450,00 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.17/2014. 
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. 
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7. Proiect de hotărâre privind constituirea ca parte civilă a municipiului 
Craiova, în Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 
Serviciul Teritorial 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 constituirea ca parte civilă a Municipiului Craiova, cu suma de 660.000 

euro, în Dosarul nr.154/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul 
Teritorial Craiova. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze cererea de 
constituire ca parte civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi  Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ  vor duce 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 Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.493/2014 referitoare la concesionarea, prin 
negociere directă, către S.C.CRASER S.A., prin lichidator judiciar 
.S.C.NICK S.P.R.L., a terenului, situat în str.Amaradia, nr.70, Bloc locuinţe F 
5a; 

 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 modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.493/2014, după cum urmează: 

             “Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr.147/1999 cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la însuşirea  inventarului bunurilor ce alcătuiesc  domeniului public al 
municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008 referitoare 
la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Craiova”. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C.CRASER S.A., prin 
lichidator judiciar .S.C.NICK S.P.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de 
voturi.                                 
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       Dl. Preşedinte:                                                                                                          
     Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 11.12.2014. Vă mulţumesc 
pentru participare.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Dorel Voicu Nicoleta Miulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 
 


