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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.02.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi în unanimitate. Şedinţa este legal constituită şi îşi poate 
desfăşura lucrările. 
         Îl invit pe dl. Consilier Radu Marinescu să preia lucrările şedinţei de astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din 
luna ianuarie 2022. 
        Vreau să fac un anunţ. Eu nu am acces la laptop-ul meu. Sunt prezent în şedinţă, 
după cum vede toată lumea, astfel încât fac prezenţa, iar votul îl voi comunica oral la 
fiecare punct, pe măsură ce se discută. Dacă mai sunt colegi care au dificultăţi cu 
conectarea on-line , de asemenea, vă rog să anunţe, ca să poată exprima votul public, 
direct, oral, în şedinţa noastră.  
       Prin Dispoziţia nr. 5515/03.02.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134 
alin. 3 lit. b, art. 135, art. 136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 
lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Primarul Municipiului Craiova 
a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, care se va 
desfășura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 10.02.2022, ora 10,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele asistate în 
cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „O Şansă la Viaţă”-FIV” referitor la 
acordarea unui sprijin financiar, în anul 2022, unor cupluri infertile din municipiul 
Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea 
procedurii de fertilizare in vitro 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 
2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 



Sed extraord. 10.02.2022                                                        2                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2022 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club 
Municipal Craiova, pe anul 2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe 
anul 2022 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si  statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea 
stației de sortare și transfer Goicea” 

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 
Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor pentru activitățile de 
măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț si 
modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare 

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 
”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile 
date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Menţionez că eu votez pentru. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, din data de 10.02.2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

 
    În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele asistate în 
cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „O Şansă la Viaţă”-FIV” referitor la 
acordarea unui sprijin financiar, în anul 2022, unor cupluri infertile din municipiul 
Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea 
procedurii de fertilizare in vitro 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 
2022 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei 
Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2022 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club 
Municipal Craiova, pe anul 2022 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe 
anul 2022 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si  statului de funcţii ale Regiei 
Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului 
Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul 
nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități 
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul 
deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea 
stației de sortare și transfer Goicea” 

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris 
Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor pentru activitățile de 
măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de 
pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț si 
modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare 

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare temporară a serviciului de operare a 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului 
”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. 

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru activitățile 
date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru anul 2022 pentru persoanele 
asistate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Menţionez că eu votez pentru. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în 

aplicaţie. 
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Art.1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2022, după cum 
urmează: 
a) 4.705 lei/lună/beneficiar pentru persoanele dependente, încadrate în gradele 
de dependență I A, I B, I C; 
b) 3.120 lei/lună/beneficiar pentru persoanele semidependente, încadrate în 
gradele de dependență II A, II B, II C; 
c) 2.176 lei/lună/beneficiar pentru persoanele care nu sunt dependente, 
încadrate în gradele de dependență III A, III B. 

Art.2. Se aprobă contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoanele asistate în cadrul 
Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau susţinătorii legali în cuantum 
de 1.200 lei/lunar. 

Art.3. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de 
persoana asistată în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/sau 
susţinătorii legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.357/2019 şi nr.121/2021. 

Art.5. 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: 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Diaconu Dan,  Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, 
Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli 
Marin, Nicolicea Romulus, Pîrvulescu Ionuţ,  Săuleanu Lucian, Spânu Dan) 

- 9 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Răzvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, Stoian 
Daniel, Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Vasile  Marian) 

 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „O Şansă la Viaţă”-FIV” 

referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2022, unor cupluri infertile 
din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale 
naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro 
Dl. Preşedinte: 
Menţionez că eu votez pentru. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în 

aplicaţie. 
Art.1. Se aprobă proiectul ”O Șansă la Viață-FIV” privind acordarea unui sprijin 

financiar, în anul 2022, în valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile 
din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale 
naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va 
supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, în termen de 30 zile, 
Regulamentul privind implementarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară și Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe 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 bugetului local al municipiului Craiova, 

pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 

Sunt, în primul rând amendamentele de la nr. 1 la nr. 8, acceptate şi avizate în comisii. 
Dacă sunt intervenţii pe amendamente? Nu sunt intervenţii. Vă supun la vot 
amendamentele. Votul meu este pentru. 

Dl. Consilier Local Dindirică: 
Aş vrea să am o scurtă intervenţie  legată de amendamentele care au trecut în comisii, 

cele 8 la care făceaţi referire. Au fost mai multe amendamente însă ele au fost comasate. 
Dovadă este chiar primul amendament cu introducerea acelor automate de plată. Adică 
unele au venit şi dinspre PSD, altele dinspre USR. Au fost unificate de aparatul 
administrativ ca să fie un singur amendament. În rest, le vom susţine pe toate. 

Dl. Preşedinte: 
- Amendamentul nr. 1 – Introducerea în anexa nr. 70 la programul de investiţii 

publice, la subcapitolul „Autorităţi executive” a obiectivului de investiţii: 
„Achiziţie cu montaj automate plăţi taxe şi impozite locale „ amplasate în sediile 
Direcţiei Impozite şi Taxe locale, cu suma de 1,0 mii lei, sumă diminuată de la 
subcapitolul Salubritate – bunuri şi servicii. Iniţiatori: Cezar Mihail Drăgoescu, 
Lucian Dindirică, Manuel Borţoi, Cosmin Nicu Teodorescu, Lucian Bernd 
Săuleanu, Eduard Alexandru Cîrceag 

Votat cu unanimitate de voturi. 
- Amendamentul nr. 2 – Identificarea unui spaţiu de modificarea anexei nr. 1 la 

capitolul autorităţi executive , în sensul alocării sumei de 10 mii lei pentru 
amenajarea spaţiului, din suma prevăzută pentru reparaţii curente pentru înfiinţarea 
unui centru de găzduire temporară, în regim de urgenţă, pentru situaţiile în care 
îngrijitorii persoanelor cu dizabilităţi (copii şi adulţi) au, la rândul lor, nevoie de 
îngrijire (în special medicală) sau îşi exercită dreptul legal la concediu de odihnă. 
Iniţiatori: Cezar Mihail Drăgoescu, Cosmin Nicu Teodorescu, Manuel Borţoi, 
Lucian Bernd Săuleanu, Eduard Alexandru Cîrceag 

Votat cu unanimitate de voturi. 
- Amendamentul nr. 3 – În anexa nr. 1, subcapitolul Iluminat Public şi electrificări 

să fie suplimentat cu suma de 50 mii lei, sumă diminuată de la subcapitolul 
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Salubritate – bunuri şi servicii. Iniţiatori: Cezar Mihail Drăgoescu, Cosmin Nicu 
Teodorescu, Manuel Borţoi, Lucian Bernd Săuleanu, Eduard Alexandru Cîrceag 

Votat cu: 
 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor , Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  
Marian) 

 1 vot împotrivă (Ungureanu Adriana) 
- Amendamentul nr. 4 – În anexa nr. 70 Program investiţii publice, la subcapitolul 

„Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement” să 
fie introdus obiectivul de investiţii „Achiziţie cu montaj echipamente de joacă 
pentru copiii cu dizabilităţi” cu suma de 160 mii lei, sumă diminuată de la 
subcapitolul Salubritate – bunuri şi servicii. Iniţiatori: Cezar Mihail Drăgoescu, 
Cosmin Nicu Teodorescu, Manuel Borţoi, Lucian Bernd Săuleanu, Eduard 
Alexandru Cîrceag 

Votat cu unanimitate de voturi. 
- Amendamentul nr. 5 – pentru montarea în preajma tuturor liceelor a unor rastele 

pentru biciclete şi trotinete, în anexa nr. 1 Subcapitolul „Alte servicii în domeniul 
locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunitare” să fie suplimentat cu suma de 50 
mii lei, sumă diminuată de la subcapitolul Salubritate – bunuri şi servicii. Iniţiatori: 
Cezar Mihail Drăgoescu, Cosmin Nicu Teodorescu, Manuel Borţoi, Lucian Bernd 
Săuleanu, Eduard Alexandru Cîrceag 

Votat cu unanimitate de voturi. 
- Amendamentul nr. 6 – pentru extinderea proiectului „Semafoare prim vehicul”, 

implementat în anul 2021, în anexa nr. 70, program investiţii publice, la 
subcapitolul „Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 
comunitare” să fie introdus obiectivul de investiţii „Achiziţie cu montaj semafoare 
prim-vehicul” cu suma de 150 mii lei, sumă diminuată de la subcapitolul 
Salubritate – bunuri şi servicii. Iniţiatori: Cezar Mihail Drăgoescu, Cosmin Nicu 
Teodorescu, Manuel Borţoi, Lucian Bernd Săuleanu, Eduard Alexandru Cîrceag 
Votat cu :  
 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Sas Teodor , Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  
Nicolicea Romulus, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  
Marian) 

 1 abţinere (Ungureanu Adriana) 
- Amendamentul nr. 7 – În anexa 70 Program de investiţii publice, la Subcapitolul 

„Învăţământ” să fie introduse obiectivele de investiţii: 1) sistem de supraveghere 
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video şi sistem antiefracţie la Şcoala gimnazială „Ion Ţuculescu” şi la Grădiniţa nr. 
16 (structură a Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu”) cu suma de 55 mii lei, necesare 
întrucât unitatea de învăţământ nu dispune de pază de noapte; 2) maşină de spălat 
rufe cu uscător profesională la Şcoala Gimnazială „Ion Ţuculescu”, cu suma de 10 
mii lei, necesară pentru buna desfăşurare a activităţii şi asigurarea unor condiţii 
optime. Iniţiatori: Aurelia Filip, Răzvan Diaconu.  

Votat cu unanimitate de voturi. 
- Amendamentul nr. 8 – Achiziţie centrală termică pentru Şcoala nr. 36, 1000 lei. 

Iniţiator: Filip Aurelia, Cosmin Corâţu. 
Votat cu unanimitate de voturi. 
     Au fost adoptate amendamentele. Supun acum la vot punctul 3 în forma modificată, 
cu amendamentele. Dacă cineva doreşte să facă vreo intervenţie înainte de a supune la 
vot, vă rog, acum. 
     Dl. Consilier Local Vasile: 
     Am să încerc să fiu foarte scurt vizavi de acest buget. Observăm din nou că este un 

buget al neputinţei, un buget creionat pe nevoile urgente ale urbei şi nicidecum pe 
dezvoltarea oraşului pe termen mediu sau lung. Acest lucru denotă lipsa de viziune, pe 
termen lung şi mediu, a administraţiei. Acest buget ar trebui să fie, ca de altfel toate 
bugetele, ar trebui să fie parte integrantă a unui plan de dezvoltare gândit cel puţin pe 30 
de ani, dacă vrem să lăsăm moştenire copiilor şi nepoţilor noştri, un oraş aşa cum ne 
dorim. Şi trebuie să rezolvăm adevăratele probleme cu care ne confruntăm. Depopularea. 
Nu văd nimic în buget care să crească nivelul calităţii vieţii şi de asta, ştiţi foarte bine, că 
oraşul nostru se depopulează în fiecare an. Şomajul. De altfel, nu este bugetat nimic care 
să stimuleze dezvoltarea economică. Adică lucrurile importante şi nu nevoile urgente ale 
urbei noastre. Traficul, de exemplu. O problemă pe termen scurt, nu mediu, cu care ne 
vom confrunta, este chiar descărcarea traficului de pe drumul expres, în Bariera Vâlcii, 
pe o străduţă. Nu reiese din acest buget că ne-am gândit şi la astfel de probleme. Mă rog, 
lista poate continua şi vreau să fiu scurt. Însă, ceea ce este cel mai trist, este că acest buget 
se bazează, în mare parte, din nou, pe birurile craiovenilor. Şi ştiţi foarte bine că acum 
câteva luni, consilierii Partidului Naţional Liberal s-au opus la majorarea taxelor şi 
impozitelor, în special la majorarea cu 300% a clădirilor craiovenilor de la periferie. Le-
am majorat cu 300% ca să facem o pasarelă pietonală ce va lega Cârcea de Hanul 
Doctorului. Acest impozit mărit cu 300% al cetăţenilor care au fost nevoiţi să-şi declare 
locuinţele ca fiind ciupercării, legătorii de cărţi, denotă din nou neputinţa noastră, a 
administraţiei, pentru că nu am putut să corelăm un PUG vechi de câteva decenii. Astfel, 
ei au fost envoiţi să-şi declare locuinţele, după cum ştiţi, având alte destinaţii, şi nu de 
locuit. În fapt, ei locuiesc în acele case şi nu putem gira un buget bazat pe aceste biruri 
nedrepte. Repet, din neputinţa noastră de a rezolva problema PUG-ului.  

Noi vă propunem, măcar în al doisprezecelea ceas, să renunţaţi la acea pasarelă 
pietonală care, repet, leagă UAT Cîrcea de lacul din Hanul Doctorului, şi, dacă vreţi, să 
alocăm aceşti bani să realizăm trei pasaje pietonale subterane, de care craiovenii au 
nevoie, pe Calea Bucureşti, unul la Universitate cu KFC, al doilea la Piaţa Mare şi al 
treilea, undeva în zona Rotonda. Aceste pasaje pietonale ar rezolva o problemă de trafic 
şi de siguranţa craiovenilor. 
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Şi, de asemenea, vă solicităm, tot în ceasul al doisprezecelea, să renunţaţi la investiţia 
aceea de la Hanul Doctorului pentru că fostul consiliu local a alocat suficient de mulţi 
bani, peste 1 milion de euro, zona este frumoasă, craiovenii se bucură, fac grătare. Nu 
este aşa cum este prezentantă în descrierea proiectului de şedinţă, ca fiind o zonă 
neîngrijită şi de care craiovenii nu se bucură. Şi, cu aceşti bani, să reparăm, atenţie!, 
specialiştii ne-au spus că trebuie reparat Pasajul Suprateran, iar noi nu alocăm suma 
necesară spusă de specialişti. Tot specialiştii ne-au spus că există într-o stare de degradare 
Parcarea Subterană. Nu am alocat suficienţi bani. Acestea sunt probleme care, Doamne 
fereşte!, pot duce la accidente sau la alte lucruri nefericite în oraşul nostru. Deci, acestea 
sunt cele două propuneri pe care vă rugăm, în ceasul al doisprezecelea, să le luaţi în 
considerare. Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Din păcate, m-am uitat şi eu pe cifre, ce să fac, este defect profesional, şi nu este 60-

40, cum se spune, alocarea pe buget de funcţionare, versus investiţii. Din păcate, din ceea 
ce am văzut, din cifrele prezentate în acest buget local, procentul alocat investiţiilor, a 
scăzut, faţă de anul trecut, este 12,9%, mai exact. Şi pentru funcţionare, se alocă în 
continuare un procent uriaş, 87% din total buget. De ce spun asta? Pentru că diferenţa 
respectivă între 700 milioane lei, până la 1 miliard, considerate, sau estimate a fi venituri, 
este formată din fonduri europene. Acuma nu ştim cât vom atrage din aceste 300 milioane 
de lei în anul 2022, însă, dacă mă uit pe istoric, pentru că aşa ne putem face o imagine, 
anul trecut, în 2021, execuţia bugetară pe investiţii a fost, la septembrie, de 15,4%, 2020 
– 32%, 2019 – 27%, 2018 – 15%. Deci ne putem baza pe cei 90 milioane de lei din 
investiţii, din 700 anul acesta, adică 12,9%. Anul trecut, ca şi paranteză, au fost alocaţi 
pentru investiţii, undeva la 15%, însă, dacă ne uităm la ce s-a făcut în trecut, execuţia 
propriu zisă, putem să sperăm, nu ştiu, la un maxim de douăzeci, douăzeci şi un pic la 
sută, în niciun caz 40%, aşa cum este prezentat pe investiţii. Deci acesta este un prim 
punct nevralgic, din punctul nostru de vedere, faptul că dăm un procent infim alocat către 
investiţii, şi, totodată, observăm că, mare parte din venituri vin din taxe şi impozite şi 
soluţia ar fi să generăm şi să fim deschişi pentru cât mai mulţi invetitori, pentru că, fără 
investiţii private, în municipiul Craiova şi judeţul Dolj, cu siguranţă, nu ne putem creşte 
veniturile şi nu putem să dăm înainte.  

Un al doilea aspect pe care aş dori să-l punctez, este slaba absorbţie a fondurilor 
europene. În 2021, din ce m-am uitat pe execuţie, iar anul acesta, să sperăm, deşi istoricul 
nu este deloc încurajator, că se vor face paşi înainte şi vom performa la acest capitol, 
având în vedere că avem deschis şi PNRR şi, după cum ştiţi cu toţii, este o limită de 3 ani 
de a depune şi de a implementa, după aceea, în 5-6 ani, proiectele. Într-adevăr, nu este o 
viziune pe termen, nu zic lung, zic măcar mediu, pentru acest buget şi viziunea trebuie să 
fie una sigură. Noi trebuie să ne orientăm spre dezvoltare. Comparativ cu bugetul nostru, 
nu mai zic că bugetul Clujului este dublu şi nu mai spun că ei, şi la Cluj, şi la Timişoara, 
şi la Oradea, îşi bugetează undeva la 45-50% să se ducă pe partea de investiţii. Este foarte 
adevărat că executatul nici la ei nu este acolo, dar este undeva la 35-40% pe media 
ultimilor 3-4 ani. Deci este dublu faţă de municipiul nostru. Sunt de părere că executivul 
aici are de lucru şi de îmbunătăţit aceste aspecte. Practic, absorbţia de fonduri europene, 
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iar acum avem PNRR la îndemână şi nu avem nicio scuză să nu o facem, şi atragerea de 
investiţii private, astfel încât veniturile la buget să crească. Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Consilier Local Sas:  
Aceleaşi aspecte vreau să le remarc şi eu, la fel ca şi colegii mei, Marian Vasile şi 

Cezar Drăgoescu. În primul rând, acest buget este în mare parte, bazat pe creşterile de 
taxe şi impozite din municipiul Craiova, aprobate anul trecut, creşteri de aproape 50% la 
clădiri şi terenuri şi chiar de 300% la anexele exploataţii agricole. În afară de acest lucru, 
bugetul nu este bazat pe dezvoltare. De asemenea, eu nu sunt sigur că în anul 2022, 
Primăria Craiova va putea absorbi toate fondurile europene pentru perioada 2014 – 2020, 
care nu au fost absorbite până acum în anii trecuţi.  

De asemenea, observ o creştere a bugetului alocat la RAADPFL de la 35 milioane de 
lei, la 45 milioane lei. Deşi creşterea preţurilor practicate de RAADPFL către primărie, 
că avem şi acest punct pe ordinea de zi, cred că ultimul punct de pe ordinea de zi, este de 
doar 12%. Cred că această sumă era mult mai bine să fie alocată, de exemplu, pentru 
creşterea eficienţei energetice la blocurile din municipiul Craiova, la unităţile de 
învăţământ. Vedem că în buget avem decât 10 mii de lei alocate pentru creşterea eficienţei 
energetice la blocurile de locuinţe. Acestea sunt câteva aspecte. După aceea, nu vedem 
nicio sumă alocată, aproape nicio sumă, de fapt, alocată pentru proiectele ce intenţionăm 
să fie finanţate în următorul exerciţiu financiar, 2021 – 2027. Nu avem decât o sumă 
pentru Pasajul Gârleşti. Nu vedem nimic de Spitalul de Pediatrie. Se mai face Spitalul de 
Pediatrie, pentru că a trecut un an şi jumătate deja de când a început activitatea actualului 
consiliu local. De aceea, eu nu pot vota un asemenea buget şi, de asemenea, propun spre 
aprobare, alocarea unei sume de 5 milioane 800 mii lei de la RAADPFL, către unităţile 
de învăţământ şi către creşterea eficienţei energetice a blocurilor. Vă spun şi de unde am 
scos această sumă. Bugetul alocat RAADPFL anul trecut a fost de 35 milioane lei. Am 
luat în calcul creşterea salariului minim, am luat în calcul fundamentarea întocmită de 
RAADPFL la ultimul punct de pe ordinea de zi, în care preţurile cresc cu 12%. De aceea, 
35 milioane lei, cu 12% creştere, reprezintă o sumă de 39 milioane 200 mii lei. Vă 
mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Vreau să-l întreb pe dl. Sas dacă aduce aşa, o critică şi o evaluare proiectului făcut de 

către executiv, sau face o propunere concretă de amendament, pentru că avem plăcerea 
să-l avem membru în comisia de buget, unde, din păcate, acolo am discutat foarte aplicat, 
nu a venit cu o astfel de propunere, şi acum vine cu nişte cifre, cu nişte date concrete, care 
sunt mai greu un pic de analizat aşa, direct în şedinţă. De aceea, pe distinsul dl. Sas, îl 
întreb dacă formulează un amendament sau aduce aşa, o critică, o evaluare pe proiect. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Formulez şi acest amendament. Pe lângă evaluarea critică adusă bugetului, formulez 

şi eu acest amendament. 
Dl. Preşedinte: 
Dl. consilier, atunci vă rog respectuos şi concret, să-l enunţaţi, ca să-l consemnăm şi 

să îl supunem la vot. Deci, enunţaţi-l acum ca să-l scrie aparatul executiv concret. 
Dl. Consilier Local Sas: 
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5,8 milioane lei să fie luaţi de la RAADPFL, de la zone verzi, alocate 3,8 milioane la 
unităţile de învăţământ şi 2 milioane lei la creşterea eficienţei energetice a blocurilor. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Dl. Preşedinte, şi eu am formulat două amendamente. Cele două amendamente sunt: 

alocarea sumei de 32,4 milioane de la realizarea pasarelei pietonale din zona Hanul 
Doctorului şi alocarea pentru realizarea a 3 pasaje subterane pe Calea Bucureşti. 

Al doilea amendament – renunţarea la suma pentru reabilitarea parcului Hanul 
Doctorului şi banii aceia să meargă la reparaţiile pasajului suprateran şi ale parcării 
subterane. Toţi.  

Dl. Preşedinte: 
Puteţi să-l repetaţi, dl. consilier. Nu ştiu dacă s-a notat exact. Repet. Dacă nu sunt 

propuse în şedinţele de comisie să le discutăm, acum poate este un pic mai dificil. Vă rog 
să le repetaţi şi să le consemnăm. 

D-na Viceprimar Filip: 
Până notează executivul aceste amendamente, vreau să întreb şi eu pe dl. Sas de când 

ştie dânsul că banii publici se duc către reabilitare blocuri private. Pentru asta sunt fonduri 
europene. O să semneze dânsul documentaţiile? 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Al doilea amendament – renunţarea la reabilitarea Parcului Hanul Doctorului care este 

reabilitat şi alocarea sumelor pentru repararea pasajului suprateran şi parcării subterane.  
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Aş fi vrut doar să fac o remarcă legată de propunerile d-lui Marian Vasile. Cred că 

distinsul coleg nu a citit proiectul înaintat de primărie pentru că reabilitarea pasajului se 
regăseşte ca punct distinct în oferta de investiţii pe care o avem în şedinţa de astăzi. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Cu doar jumătate din suma necesară, conform spuselor specialiştilor.  
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Eu înţeleg ce spuneţi, dar atâta timp cât avem mai puţin de un an la dispoziţie, bănuiesc 

că este suma necesară pentru finalizarea lucrărilor din acest an.  
Dl. Consilier Local Vasile: 
Haideţi să o scriem, nu mai bănuiţi dvs.  
Dl. Consilier Local Spânu: 
Stimaţi colegi, cred că ar fi o mare greşeală să renunţăm la acel obiectiv pe care l-a 

propus executivul, şi anume Dracula Park. Gândiţi-vă că există o contradicţie între ceea 
ce voi afirmaţi. Pe de o parte, spuneţi că nu facem investiţii şi nu atragem investiţiile. Păi 
acest obiectiv poate aduce mari venituri oraşului nostru. Un obiectiv ca Dracula Park, din 
ce am înţeles eu, atât cât am citit, ar atrage în jur de 4000 de turişti în fiecare zi. Aşa ne 
facem şi cunoscuţi şi aducem şi venituri la buget. Gândiţi-vă la Cluj. Untold nu este o 
investiţie propriu-zisă materială, dar gândiţi-vă câte venituri atrage acest festival Untold 
de la Cluj la primăria din Cluj. De aceea, eu cred că noi nu avem alte posibilităţi de a 
atrage şi acest obiectiv în mod indirect, atrage şi alţi investitori, pentru că, prin acest 
obiectiv, oraşul Craiova va fi cunoscut atât în ţară, cât şi dincolo de graniţele ţării. Eu zic 
că trebuie să insistăm şi d-na Primar trebuie să insiste în realizarea acestui obiectiv.  

Dl. Preşedinte: 
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Am o singură observaţie foarte scurtă de făcut, o rugăminte tot de procedură cumva. 
Sigur că nimic nu vă opreşte să faceţi amendamente în şedinţa propriu-zisă a consiliului 
local, dar, pentru că sunt cifre, sunt date, sunt chestiuni concrete de analizat pentru fiecare 
consilier, nu suntem de specialitate economică cu toţii, ar fi mult mai uitl să le propunem 
în comisii, să nu golim de conţinut comisiile de specialitate, să le propunem acolo din 
timp, ca fiecare, cu datele concrete, să le putem prelucra. Sigur, este doar o sugestie, o 
opinie personală. 

Dl. Marian Vasile, pentru că v-a fost pronunţat numele. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Este o opinie personală bine venită, dl. preşedinte. La fel şi spusele d-lui Spânu, pe 

care nu-l contrazic , numai că noi spuneam că nu este momentul, în contextul în care 
riscăm să pice pasajul suprateran sau parcarea subterană, realizarea unui astfel de proiect 
este ca şi cum ţi-ai luat pantofi noi şi ai pantalonii rupţi în fund. Mai mult decât atât, ştiu 
că a mai existat o astfel de iniţiativă şi am primit o adresă de la avocaţi care ne spuneau 
că este în litigiu acel teren. Mi-am adus aminte. Poate ne informaţi în ce stadiu suntem cu 
litigiul. Mulţumesc! 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
În primul rând, aş vrea să spunem foarte clar că nu este vorba de un buget al neputinţei, 

este vorba de un buget cu 21% mai mare faţă de anul trecut. Este şi prima oară când avem 
43% la investiţii şi 57% la funcţionare, în condiţiile în care toate cheltuielile de 
funcţionare au crescut foarte mult în ultimul an, numai dacă ne gândim la creşterea 
facturilor la energie. Deja au venit la şcoli facturi pentru utilităţi de peste un miliard şi 
jumătate lei vechi, ca să înţelegem de ce sunt totuşi, atât de mulţi bani necesari pentru 
funcţionare.  

În ceea ce priveşte RAADPFL, vreau să vă spun că pe execuţie nu a avut 35 milioane 
anul trecut, a avut 40 de milioane. Mai mult decât atât, la RAADPFL, probabil că aţi fost 
informaţi şi dvs., se lucrează la unul dintre cimitire deja şi sunt foarte multe investiţii pe 
care le are în derulare, adică când spun investiţii, mă refer la faptul că se investeşte în 
acest cimitir, în sere, în foarte multe parcuri veţi vedea investiţii începând din acest an. 

Aţi vorbit aici despre depopulare, în condiţiile în care tocmai aţi votat înainte un 
proiect care se referea la ajutorul pentru familiile nevoiaşe ca să poată să aibă un copil. 

În ceea ce priveşte şomajul, vreau să vă spun că al doilea parc industrial al judeţului 
Dolj, care este pe raza teritorială a municipiului Craiova, este plin. Deja s-a eliberat 
autorizaţie de construire pentru toate fabricile de acolo. În cel de-al treilea, care este la 
Işalniţa, iarăşi avem scrisori de intenţie de la investitori, astfel încât este plin şi săptămâna 
trecută ne-am mai întâlnit cu un investitor care vrea să aducă 3500 locuri de muncă, dar 
pentru aceasta, avem nevoie de un teren pe care l-am solicitat deja Guvernului. Sperăm 
din toată inima să ne şi ajute. 

În ceea ce priveşte bretelele de trafic la intrarea în oraş pentru drumul expres, în 
calitate de primar, am solicitat de peste un an de zile CNAIR ca să fie atent la acest lucru 
pentru că, din câte ştiam, de când eram membru al Guvernului, aceste bretele fuseseră 
luate în calcul. Din păcate, ele au fost blocate o perioadă de doi ani de zile. Abia acum s-
a dat drumul la o licitaţie pentru Ford, pentru a descongestiona acea zonă şi a intra direct 
în drumul expres. Din păcate, după prima licitaţie, cele două firme care s-au prezentat, nu 
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au îndeplinit condiţiile necesare calificării, astfel încât va trebui să reia licitaţia. Iar în 
restul oraşului, vizavi de trafic, să ştiţi că în Craiova se circulă extraordinar de bine faţă 
de alte oraşe. Faceţi sportul ăsta în Cluj Napoca sau în Bucureşti şi o să vedeţi despre ce 
este vorba. 

În ceea ce priveşte ciupercăriile şi taxele pe care trebuie să le plătească cei care sunt 
în zona de periferie a oraşului, nu se pune problema să plătească  taxe foarte mari, ci doar 
0,4% dacă reuşesc să dovedească faptul că acele construcţii pe care le au, au şi destinaţia 
din autorizaţia de construire. Dacă au o altă destinaţie, decât cea de locuinţe, ar fi putut 
să genereze un PUZ până în acest moment. Nu vreau să fac ca Boc, care dărâmă acum un 
cartier întreg din zona de periferie.  

În ceea ce priveşte pasarela pietonală care se face la parcul Hanul Doctorului, aceasta 
va fi parte a unei investiţii pe care deja am început să o generăm, mai precis să nu uităm 
că am luat peste 10 ha de teren în spatele cimitirului pentru o zonă de parcare , un 
park&ride,  şi  bineînţeles că toate persoanele care îşi lasă maşinile în această parcare , 
vor trebui să aibă o pasarelă pe unde să poată să traverseze strada.  

În ceea ce priveşte parcul tematic, eu nu am renunţat la această idee. Suntem destul de 
avansaţi în discuţiile cu ADR, astfel încât el să se facă pe fonduri europene. 

Şi, apropos de planul de dezvoltare pe 30 de ani, dl. Drăgoescu, cel puţin dvs. şi colegii 
dvs. aţi participat la discuţii şi aţi văzut care sunt proiectele municipalităţii pentru 
următorii 20 – 30 de ani, cu toate pasajele şi investiţiile care ar trebui să fie în derulare. 
Din cele 82 de proiecte, deocamdată sunt finanţabile pe fonduri europene doar 40. Dar, 
pentru toate aceste investiţii, noi trebuie să fim pregătiţi. Spuneţi că nu le vedeţi în 
proiectul de buget. Păi, hai să vă explic, stimaţi colegi, că am mai discutat acest aspect şi 
în alte şedinţe de consiliu. Noi, anul trecut, am avut un an al proiectelor şi un an al 
licitaţiilor. Se finalizează în această perioadă două licitaţii extraordinar de importante 
pentru viitorul ciclu financiar la Uniunea Europeană. Este vorba de un acord cadru de 
proiectare, care cuprinde absolut tot ce se poate dezvolta în municipiul Craiova pentru 
următorii 20 de ani. Sigur, în acest acord, ne referim doar la următorii patru ani. Este 
vorba de posibilitatea să se construiască pasaje pietonale, sau subterane sau supraterane, 
construcţie de şcoli, de grădiniţe, de creşe, de drumuri noi, absolut tot ceea ce se poate 
face în proiectare, este prevăzut în acest acord cadru. Deci este deja licitat, suntem în 
procedură de evaluare. Înţeleg că astăzi se semnează contractul. Asta ca să ştiţi că suntem 
foarte avansaţi. Nu că de acum începem să generăm proiecte şi avem deja licitată 
procedura.  

În ceea ce priveşte reabilitarea de blocuri, la fel, suntem în procedură de licitaţie foarte 
avansată şi acolo va trebui să semnăm contractul pentru partea de proiectare a celor 1000 
de blocuri. Din păcate însă, pe PNRR, după ce am analizat, doar vreo sută şi ceva de scări 
de blocuri am putea să facem în municipiul Craiova , pentru că aceasta este alocarea care 
se face pentru întreg judeţul. Şi noi presupunem, bineînţeles, că în celelalte localităţi, nu 
va fi vorba de reabilitare de blocuri, ci că Craiova va lua toată suma. Dar, deocamdată, 
despre această sumă de bani vorbim, deci şi aici suntem foarte foarte avansaţi. 

În ceea ce priveşte secţiunea de dezvoltare, aţi vorbit aici despre spitale. Probabil că 
nu aţi citit cu atenţie proiectul de buget şi aţi văzut acolo că pentru Spitalul de pediatrie 
sunt prinşi deja bani pentru studiul de fezabilitate . Noi am terminat tema de proiectare, 
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am terminat studiul de prefezabilitate, acum suntem în proceduri pentru studiul de 
fezabilitate care are termen de finalizare două luni de zile, deci undeva din primăvară-
vară a acestui an, putem să demarăm deja procedurile pentru a începe proiectarea acestui 
spital. Din păcate, pe lista PNRR, Craiova nu este prinsă cu spital de pediatrie, în 
condiţiile în care am depus solicitare la Guvernul României încă de anul trecut. Timişoara 
este prinsă cu 3 spitale, Cluj cu 4 spitale, întreaga Oltenie nu are niciun spital, pentru că 
aşa s-au ocupat cei care au fost acolo, să-şi bată joc de o regiune întreagă. Bineînţeles că 
facem demersuri, am transmis deja Ministerului Sănătăţii o adresă prin care am cerut să 
mi se spună şi mie cine a fost persoana care a decis că numai anumite spitale sau oraşe 
intră pe PNRR şi, de exemplu, Craiova este sărită din schemă. Dacă interesează pe cineva, 
pot să vă pun la dispoziţie şi răspunsul pe care  l-am primit. 

Tot la secţiunea de dezvoltare, vă rog frumos să vă uitaţi că spuneţi că este mai mică 
decât spunem noi în proiectul de buget. Haideţi să învăţăm cu toţii să citim un buget. Dacă 
v-aţi fi uitat cu atenţie, aţi fi văzut că la spitale sunt transferurile de capital pentru 
investiţiile lor, şi, de asemenea, secţiunea de dezvoltare are şi proiectele europene care 
trebuie, bineînţeles, adunate aici. Ne-aţi dat exemplu cu Timişoara. Cred că nu-i de fală 
în perioada asta, ca să ne mai daţi exemplu oraşul ăsta.  

În ceea ce priveşte creşterea la RAADPFL – este o creştere de 12%, e salariul minim, 
sunt toate cheltuielile generate de costurile de la utilităţi. Bineînţeles, pe acestea le veţi 
regăsi la absolut toate companiile care sunt în subordinea noastră, nu numai aici.  

În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ, aici chiar nu cred că are nimeni dreptul să 
spună că această administraţie nu a făcut eforturi mari pentru ca toate unităţile de 
învăţământ să fie puse la punct. Anul trecut s-au refăcut toate bazele sportive şcolare, iar 
jumătate dintre unităţile de învăţământ au mobilier nou, sunt reabilitate pe interior şi 
exterior şi am prins bani şi pentru anul acesta, astfel încât şi cealaltă jumătate să fie pusă 
la punct, să avem şcoli de nivel european, aşa cum sunt şi spitalele noastre la ora actuală. 

Iar în ceea ce priveşte ultimul amendament, dacă cineva crede că se pot realiza trei 
pasaje supraterane cu banii alocaţi pentru o pasarelă pietonală, adică 50 mii lei, că atâta 
sunt alocaţi deocamdată în proiect, sau cu 10 mii lei, cât sunt pentru Hanul Doctorului, 
cred că nu are habar de administraţie. 

Dl. Preşedinte: 
A încheiat d-na Primar. Cred că am epuizat totuşi punctul. Ştiu că dvs., dl. consilier 

aţi prezentat date, cifre, aţi făcut o propunere, am reţinut-o cu toţii, v-a răspuns executivul, 
este punctul dânşilor de vedere, v-aş propune distinşi colegi, să trecem la vot pe 
amendamentele propuse de d-nii colegi Marian Vasile şi Teodor Sas. Sunt introduse în 
aplicaţie la punctele 3.01, 3.02 şi 3.03. Au fost discutate toate, susţinute toate încât vă rog 
să treceţi la vot.  Întrucât eu nu pot intra în aplicaţie, precizez că voi vota împotriva acestor 
amendamente, reiterând punctul de vedere cu care şi dl. Vasile a fost de acord, în sensul 
că ar fi foarte util să fie prezentate din timp, cu argumente şi date concrete, să putem lucra 
pe cifre. Vă mulţumesc! Vă rog să votăm.  

D-na Viceprimar Filip: 
Eu nu pot să votez. Votez verbal împotrivă la cele trei amendamente depuse azi. 
Dl. Consilier Local Dinescu: 
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Vă rog să consemnaţi că, din eroare, am votat pentru şi, de fapt, vreau să votez 
împotrivă pentru cele trei amendamente.  

     Dl. Preşedinte: 
- Amendamentul nr. 9 – alocarea de 5,8 milioane de la zone verzi la învăţământ şi 

creşterea eficienţei energetice. Iniţiator: Sas Teodor. 
Votat cu: 

 13 voturi pentru (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Voicinovschi Mădălin) 

 14 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 
Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 

Amendamentul a fost respins. 
- Amendamentul nr. 10 – Alocare bugerară pentru 3 pasaje subterane. Iniţiator: 

Vasile Marian. 
Votat cu: 

 13 voturi pentru (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Voicinovschi Mădălin) 

 14 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 
Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 

Amendamentul a fost respins. 
- Amendamentul nr. 11- Renunţare la reabilitarea parcului Hanul Doctorului şi 

reabilitarea pasajelor Subteran şi suprateran. Iniţiator: Vasile Marian. 
Votat cu: 

 13 voturi pentru (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, 
Voicinovschi Mădălin) 

 14 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 
Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 

Amendamentul a fost respins. 
     Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu toate modificările corespunzătoare, 
urmare a discuţiilor noastre şi celor din comisii. Eu anunţ că votez pentru.  
     Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Păi văd că bugetul era deja trecut înainte să mai votăm. Erau 14 voturi pentru. 
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     D-na Viceprimar Filip: 
     Păi l-am studiat foarte bine. 
     Dl. Preşedinte: 
     De principiu, aplicaţia permite exercitarea votului şi prezumţia absolută este că chiar 
toţi colegii consilieri cunosc foarte bine toate datele din proiect, ceea ce nu invalidează, 
bineînţeles, partea de discuţii, iar amendamentele au fost votate după ce au fost propuse 
şi analizate chiar substanţial, după cum aţi observat.  
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022, 

după cum urmează: 
a) total venituri-1.054.820 mii lei (610.936 mii lei-veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 443.884 mii lei-veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b) total cheltuieli-1.073.475 mii lei (610.936 mii lei-cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 462.539 mii lei-cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 
Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 

2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat 

de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-64 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, 
Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.65 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a 
Municipiului Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
derulate în anul 2022 de către Direcția Generală de Asistență Socială a 
Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice, 
conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
derulate în anul 2022 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.9. Se aprobă Programul anual de investiții 2022, conform anexei nr.70 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.10. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2022, a excedentului aflat în sold la finele 
anului 2021, în sumă de 18.655 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11. 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:  
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
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Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, , Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 

- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Imediat votez în aplicaţie. Sunt pentru punctul 4. 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) total venituri-33.195,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare-33.060,00 

mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare-135,00 mii lei); 
b) total cheltuieli-33.195,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare-

33.060,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare-135.00 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 
a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

   În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, 
pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am şi eu o intervenţie. Este o întrebare valabilă pentru toate cele trei spitale din 

subordinea municipalităţii. Eu nu am observat şi sunt curios dacă dvs., sau managerii 
spitalelor  ştiu dacă pentru anul 2022 au prevăzut în buget achiziţia de saltele noi pentru 
pacienţi, pentru paturile din spital. Nu ştiu dacă această investiţie este bugetată anul 
acesta, nu am regăsit-o şi ar fi interesant de văzut dacă schimbă anual saltelele, aşa cum 
ar trebui. În caz contrar, existând alte soluţii, astfel încât să le putem oferi craiovenilor 
saltele curate şi în primul şi în primul rând, fără microbi şi alte cele pe ele.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
La unele spitale sunt. La Babeş, de exemplu, sunt prevăzuţi bani pentru schimbarea de 

saltele. La Neuropsihiatrie, nu. Nu ştiu la Filantropia . La Filantropia sunt şi acolo 730 
mii. Deci singurul care nu şi-a prevăzut este Neuro.  Dar mi se pare că era amendamentul 
dvs., al USR-ului, nu a trecut? 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 



Sed extraord. 10.02.2022                                                        18                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Rămăsese să vedem dacă sunt bugetate sumele pentru a se schimba, astfel, noi 
propusesem achiziţia unui aparat care dezinfectează aceste saltele. Trebuie făcută de către 
managerii acestor spitale. În opinia mea, ar trebui făcut un calcul cost-oportunitate şi să 
vedem cum este mai bine şi mai ieftin, până la urmă pentru municipalitate.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Deci sunt şi la Neuro – 138 mii prinşi, ca să ştiţi că toate spitalele şi-au prevăzut bani. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Un astfel de aparat este undeva la 100 mii euro, deci 500 mii lei şi practic, l-am putea 

folosi 2-3 ani, şi să scutim banii pentru saltele. Deci cât avem alocat pentru saltele? 500 
mii anual sau mai mult? 

Dl. Consilier Local Dinescu: 
Putem discuta despre eficienţa unui astfel de aparat. O să propunem în comisii. O să 

vă rog să avem o întâlnire pentru stabilirea acestui lucru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Dvs. ştiţi foarte bine, dl. doctor, la ce mă refer.  
Dl. Preşedinte: 
Cred că de principiu, întotdeauna este bine să întrebăm doctorii, dar o să fie o chestiune 

de perspectivă, cu siguranţă. Vă mulţumesc pentru intervenţii. Răspunsul s-a primit. Vă 
rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru.  
Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) total venituri-221.157,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

179.165,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 41.992,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-232.586,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 187.733,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 44.853,00 
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 Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 26 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Sas Teodor , Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea 
Romulus, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  Marian) 

- 1 vot împotrivă (Ungureanu Adriana) 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal 
„Filantropia” Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 

a) total venituri-224.824,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
176.533,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 48.291,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-225.251,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 176.533,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 48.718,00 
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 Spitalul Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea 
Romulus, Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin)  

- 2 abţineri (Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  Marian) 
 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 

a) total venituri-111.594,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 
100.579,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 11.015,00 mii 
lei); 

b) total cheltuieli-113.300,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 
de 102.285,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 11.015,00 
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 Spitalul Clinic 
de Neuropsihiatrie 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. 
 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport 

Club Municipal Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal                 Craiova, 
pentru anul 2022, după cum urmează: 

a) total venituri-14.891 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare); 
b) total cheltuieli-14.891 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare), 

   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 unanimitate de 
voturi. 
 
 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 

activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanțate integral din 
venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 
Craiova, pe anul 2022, prevăzute în anexele nr.1-60 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. 
 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al 

municipiului Craiova, pe anul 2022 
     Dl. Preşedinte: 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 
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Art.1. Se aprobă bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2022, la 
valoarea de 25.515 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2 care fac 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. 
 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2022, 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 
Elaborare şi Implementare Proiecte 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 general consolidat al 

municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot, în forma modificată care a fost 

distribuită în comisii. Eu votez pentru. 
Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2022, după 

cum urmează: 
a) total venituri- 1.638.557 mii lei  
b) total cheltuieli- 1.671.925 mii lei,  
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: 
- 19 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, , Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Borţoi 
Manuel, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu) 
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- 8 abţineri (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, Enescu Georgel, Sas Teodor, 
Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin). 

 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai 

bugetului municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 
2022, 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: 
- 25 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dindirică Lucian, Dinescu 
Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, Pîrvulescu 
Ionuţ, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Spânu Dan, Stoian Daniel,  Nicolicea 
Romulus, Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin)  

- 2 abţineri (Teodorescu Nicu Cosmin, Vasile  Marian) 
 
 
14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială Craiova şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova. 
Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență 

Socială Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.522/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.3.  Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificările în 
structura organizatorică dispuse prin prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire, 
în termen de minimum 30 de zile de la data adoptării. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan,   Nicolicea Romulus) 
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- 10 abţineri (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Diaconu Dan, Diaconu 
Răzvan, Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Sas Teodor, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Vasile  Marian, Stoian Daniel) 

 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog, să trecem la vot! Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2020. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  Nicoli Marin, 
Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan,  Nicolicea Romulus, Teodorescu 
Nicu Cosmin) 

- 9 abţineri (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Diaconu Dan, Diaconu 
Răzvan, Enescu Georgel, Corâţu Cosmin, Sas Teodor, Vasile  Marian, Stoian 
Daniel) 

 
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si  statului de funcţii ale 

Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova 

     Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog, să trecem la vot! Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi pe cale de consecinţă îşi încetează 
efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2021. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 15 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
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Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Dragoescu Cezar) 

- 1 vot împotrivă (Săuleanu Lucian) 
- 11 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan,  

Enescu Georgel, Sas Teodor, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu, Ungureanu 
Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

 
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.323/2015. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 voturi pentru ( Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, 

Diaconu Dan ,Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Drăgoescu Cezar, 
Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin,  
Nicoli Marin, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian, Spânu Dan,  Nicolicea 
Romulus) 

- 9 abţineri (Ungureanu Adriana, Voicinovschi Mădălin, Diaconu Răzvan, Enescu 
Georgel, Corâţu Cosmin, Sas Teodor, Vasile  Marian, Stoian Daniel, Teodorescu 
Nicu Cosmin) 

 
 
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al 

Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional 
nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” 
Dl. Consilier Local Sas: 
Nu pot fi de acord cu un asemenea punct pe ordinea de zi pentru că aceste creşteri 

repetate ale preţurilor  colectării gunoiului în municipiul Craiova se vor reflecta în preţul 
plătit de populaţie pentru colectarea gunoiului. În afară de acest lucru, sunt foarte, foarte 
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multe probleme cu colectarea gunoiului în municipiul Craiova. Colectarea selectivă a 
gunoiului se desfăşoară extrem de anevoios  şi nu din vina cetăţenilor municipiului 
Craiova. În nici într-un caz nu este vina lor. 

De asemenea, topoganele de gunoi de la blocuri sunt desfiinţate. Nu s-a găsit o soluţie 
tehnică pentru colectarea selectivă la blocurile unde sunt desfiinţate topoganele de gunoi. 

De asemenea, la casele cu multe persoane, este o singură pubelă de gunoi, mai mică 
decât cea pe care o ridica Salubritatea, înainte erau de 240 l, acum sunt de 120 l. Deci, 
indiferent dacă este o persoană la acea locuinţă, sau 10 persoane, tot o pubelă de gunoi 
primesc. Deci nu pot fi de acord cu aceste creşteri de preţuri. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Se pot primi mai multe pubele, cum să nu? 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am şi eu câteva nemulţumiri în ceea ce priveşte sistemul de colectare , deşi, tocmai 

de aceea cred că creşterea preţurilor în acest moment, nu este acceptabilă pentru Craiova, 
deşi, gândiţi-vă că am implementat foarte târziu acest sistem. Ideea sistemului era să 
colectăm selectiv cât mai mult în aşa fel încât să scadă preţul. Şi eu îmi aduc aminte din 
discuţiile pe care le-am avut în consiliul local şi nu numai în consiliul local, că ar fi trebuit 
să se facă un program de conştientizare a cetăţenilor cum este bine să colecteze, în aşa fel 
încât să avem deşeuri reciclabile care să aibă un preţ foarte mic şi, automat, să plătim mai 
puţin. Acest lucru nu s-a întâmplat. Nici operatorul nu s-a ţinut de cuvânt, nici executivul 
nu s-a ţinut de cuvânt. Avem acele containere îngropate care de ani de zile stau nefolosite, 
avem în continuare containerele acelea vechi care sunt, pur şi simplu, insalubre şi arată 
într-un fel foarte urât pentru Craiova. Să nu mai vorbesc, cred că în 2019, în noiembrie 
dacă nu mă înşel, sper să nu greşesc, am votat o hotărâre în consiliul local prin care 
operatorul de la salubritate era obligat să spele o dată pe lună în timpul iernii şi de două 
ori pe lună în timpul verii, containerele. Acest lucru eu nu am văzut să se întâmple în 
Craiova , deci iarăşi nu-şi respectă obligaţiile pe care le are. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu aş vrea să leg un pic punctul 18, cu punctul 19 şi 22 pentru că sunt creşteri de tarife 

peste tot motivate de creşterea preţului la combustibili, la energie, la gaze, salariul minim 
ş.a.m.d. Am observat că noi am primit recent un milion de lei subvenţie de la Guvern 
tocmai pentru a acoperi aceste creşteri  ale combustibilului, deci parţial, ele sunt acoperite 
printr-o subvenţie de la Guvern şi nu putem fi de acord cu aceste majorări  pentru că, pe 
lângă aceste subvenţii, noi avem semne serioase de întrebare de capacitatea 
managementului, care nu este evaluat periodic şi nu are nişte indicatori de performanţă 
aşa cum i-ar trebui să-i aibă, de a acoperi cheltuielile, majorate, este adevărat, şi altcumva 
decât prin creşterea tarifelor. Adică, mai pe româneşte, managerii respectivi ar trebui să 
optimizeze cheltuielile, astfel încăt, populaţia să resimtă cât mai puţin şi tarifele să nu fie 
majorate. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Fac şi eu o precizare. Îmi aduc aminte că şi în comisia de buget am discutat chestiunea 

asta. Dl. Vasile, este total neintenţionat modul în care v-am omis. Imi înfrâng eu dreptul 
la cuvânt, să vi-l dau dvs. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
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Aţi văzut că apreciez modul în care dvs. conduceţi şedinţele, aşa cum am apreciat şi 
când le-a condus dl. Spânu.  

Referitor la acest punct de pe ordinea de zi, cuvintele de ordine sunt biruri, taxe, taxe, 
biruri pe spatele craiovenilor. Să creştem cu 15% deşeurile menajere, nu ştiu dacă este un 
moment potrivit. Dar ceea ce este mai important, este că, practic, noi descurajăm 
craiovenii, prin majorarea cu 540% a deşeurilor provenite din renovări, descurajăm 
craiovenii să-şi renoveze apartamentele. Dacă noi nu suntem în stare să le creştem 
calitatea vieţii în oraş, lăsaţi-i pe ei să-şi crească această calitate a vieţii în apartamentele 
în care stau. 

Să mărim cu aproape 40% deşeurile provenite din renovări de la apartamente, vă spun, 
nu va conduce decât la plimbatul noaptea al sacilor de moloz  pe la marginea Craiovei. 
Mai mult decât atât,  molozul şi deşeurile de acest gen, din câte ştiu eu, sunt reciclabile. 
Se pot refolosi. La fel avem creşteri cu peste 15% pentru deşeurile  voluminoase, de gen 
mobilier. Adică nu văd decât taxe, biruri, nu văd nimic coerent, nu văd o încurajare a 
cetăţenilor de a recicla, nu văd o creştere a calităţii vieţii, nu văd decât taxe, biruri, biruri, 
taxe. Noi nu putem să votăm acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
Aici, totuşi, este vorba de un tarif, dar sper şi eu că nu vom vedea scenariul apocaliptic 

al sacilor căraţi noaptea, însă o să rog executivul să răspundă colegilor consilieri, d-na 
Primar şi dl. Glăvan, care, vă aduceţi aminte, dl. Drăgoescu, a fost şi în şedinţa noastră şi 
v-a oferit nişte aspecte foarte concrete tehnic. O să-i rog pe dânşii să răspundă.  

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aspectele nu s-au concretizat, adică le-am verificat şi nu reflectă... 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Este dl. Glăvan aici, este şi d-na Adela Plăcintescu, sunt şi eu, care o să vă dau nişte 

răspunsuri. Dacă veţi solicita ca la aceste răspunsuri să intervină şi colegii mei, o să o 
facă, dar văd că s-au amestecat aşa, mai multe puncte aici şi pentru a nu genera discuţii şi 
pe punctele următoare, o să vă dau răspunsurile la toate în acest cadru.  

În primul rând, rugămintea mea la toţi este să nu manipulaţi, să nu speriaţi populaţia 
şi să nu minţiţi. Pentru că tariful acesta nu are niciun fel de legătură cu taxa pe care o 
plăteşte populaţia. Deci taxa, aşa cum este ea stabilită, de 12 lei, rămâne 12 lei. N-are 
niciun fel de legătură cu majorarea tarifului, care se majorează ca la toate companiile 
noastre. Este obligaţie legală ca în momentul în care se schimbă, de exemplu, salariul 
minim pe economie, toate aceste creşteri să se reflecte şi în tarif. Singura societate care 
până acum nu a făcut această operaţiune, este Termoficarea pentru că nu le-a venit încă 
de la ANRE ordinul. Dar, în rest, la toate celelalte se face această transcriere, dacă vreţi, 
în scripte, pentru că nu afectează populaţia. Încă o dată, insist să spun. Deci haideţi să 
oprim manipularea asta.  

În ceea ce priveşte containerele îngropate, şi noi le aşteptăm de la Consiliul Judeţean. 
Este cred că proiectul cel mai întârziat din istoria acestui oraş, care a debutat undeva prin 
anul 2013, pe un master plan deja al Consiliului Judeţean, în care am venit şi noi cu 
această variantă ca să avem containerele îngropate , licitaţii care cred că au durat până la 
10 ani, doar licitaţiile. După care, situaţii în care şi furnizorii noştri de utilităţi, au aici o 
vină foarte mare pentru că, în momentul în care li s-au solicitat avizele pentru locaţiile 
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respective, au spus că n-au conducte, după care s-au trezit că le trec pe acolo conductele 
şi a trebuit fie să schimbăm locaţiile respective, asta însemnând s-o luăm de la capăt cu 
tot ce înseamnă avizare OCPI ş.a.m.d., fie să-şi modifice traseul conductelor, ceea ce, 
iarăşi a fost de durată. Sper din toată inima să putem să le operăm cât mai repede, dar asta 
nu înseamnă că în municipiul Craiova nu a început deja colectarea selectivă. Pentru că la 
case se primesc pubele, şi, apropo, pubela neagră, este, într-adevăr mai mică, dar sunt trei 
pubele, să nu uităm, pe care le primesc cei de la case, deci şi pentru plastic, şi pentru 
hârtie, şi pentru menajer. Cea de la menajer, la mine acasă, cel puţin, nu este niciodată 
plină după o săptămână, tocmai pentru că eu colectez selectiv şi dacă pui plastic la plastic 
şi hârtie la hârtie, nu are cum să se umple, iar dacă, totuşi, familia este mai mare, poate să 
solicite operatorului, încă o pubelă în plus. Deci, hai să nu aruncăm în spaţiul public tot 
felul de prostii, cum ne gândim noi aşa că s-ar colecta sau nu s-ar colecta pentru că situaţia 
este foarte clară. 

În ceea ce priveşte molozul, nu este reciclabil. Nu ştiu de unde aţi scos-o dvs. Este o 
singură groapă conformă care este a unui privat în municipiul Craiova. Nu se mai plimbă 
sacii de moloz pe la periferie, graţie acţiunilor Poliţiei Locale din anul trecut când au fost 
confiscate inclusiv maşini mari, adică remorci, pentru că depozitau în periferie molozul. 
Iar preţul nu este atât de mare. Dacă dai jos o casă, este cam 3000 de lei ca să cari molozul 
de acolo. Şi nicăieri în lumea asta, gunoiul nu este gratis. Nicăieri. Cine vă spune altceva, 
vă minte sau îşi bate joc de dvs.  

În ceea ce priveşte staţia de sortare şi transfer de la Goicea, ea nu mai face faţă în acest 
moment pentru că se colectează bine de la case, adică se sortează bine, au început cu 
dreptul cei din zona de case. Acum se selectează şi la blocuri după ce au fost puse acele 
containere de suprafaţă, pentru că peste tot au fost montate aceste containere şi, atunci 
operatorul, normal, a solicitat ca să poată să meargă şi în altă parte. Nefiind finalizată 
licitaţia de către Consiliul Judeţean pentru staţia de transfer, atunci s-a hotărât şi este o 
soluţie de avarie pentru o perioadă foarte scurtă de timp, ca până atunci să opereze prin 
forţe proprii cei de la Consiliul Judeţean. Deci, acestea fiind spuse, eu nu văd niciun motiv 
să nu votăm. Cu precizarea foarte clară. Nu creşte taxa la populaţie. Mulţumesc! 

D-na Viceprimar Filip: 
Taxă care, dacă se uită colegii noştri, suntem pe locul 3 în ţară din coada listei la taxa 

de gunoi. După Constanţa şi după un sector din Bucureşti, noi suntem al treilea municipiu 
la cel mai mic preţ pe taxa de gunoi.  

Dl. Consilier Local Vasile: 
Unde se va regăsi această diferenţă, dacă taxa pentru cetăţeni nu creşte, în schimb, noi 

plătim mai mult ca şi municipalitate pe tonă, unde se regăseşte? Tot în banii craiovenilor 
undeva. 

D-na Viceprimar Filip: 
Este corelarea agentului economic în preţuri a taxei votate. Ei au mers până acum pe 

taxa votată, dar cu preţuri mult mai mari. Nu se face decât o dată pe an această modificare 
de taxă, au intrat cu ea, iar acum, pur şi simplu îşi corelează cheltuielile cu taxa. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Deci agentul economic va factura mai mult pentru ADI EcoDolj, corect? 
D-na Prima Lia Olguta Vasilescu: 
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Sau îşi asumă agentul economic că profitul lui va fi mult mai mic. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Păi noi acum aprobăm să aprobăm facturile la preţurile acestea crescute, acum. 
Dl. Preşedinte: 
Am înţeles întrebarea dvs. O să-l rog pe dl. Glăvan să vă ofere câteva răspunsuri 

tehnice.  
Dl. Director Glăvan: 
Această diferenţă se regăseşte în banii care se întorc de la ADI către primărie din ceea 

ce se colectează şi se vinde.  Parte din toţi banii pe care operatorul îi încasează din 
vânzarea reciclabilului  se întorc la noi, la primărie, de la Iridex. Aceasta este diferenţa ca 
să nu crească această taxă la persoanele fizice. 

Dl. Preşedinte: 
Deci menţinem taxa prin faptul că ni se întorc acele sume de bani, dacă îneleg eu de 

la dl. Glăvan. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Ceea ce înseamnă ca cel mai bine ar fi ca toţi cetăţenii să înţeleagă faptul că dacă ei 

vor colecta selectiv în următoarea perioadă, şi taxa lor la gunoi va scădea. Şi de asta este 
foarte important, nu numai pentru mediu, desigur. 

Dl. Consilier Local Vasile: 
Trebuie să înţeleagă cetăţenii că bugetul local va suporta diferenţa, chiar dacă nu se 

măreşte taxa. 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
În primul rând rămăsese ca dl. Glăvan să ne dea temeiul de drept exact care implică, 

presupune, obligă la modificare. Primul aspect. Şi a doua precizare legată de cele spuse 
anterior de d-na Primar, cu privire la costul legat de transportul reziduurilor din 
construcţii. Noi nu suntem în situaţia aceasta a unei colectări normale şi, într-adevăr, bine 
ar fi să se atingă această finalitate a unei educaţii a populaţiei în sensul de a suporta 
costurile, cum aţi spus, chiar şi 3000 lei pentru o casă. Ceea ce noi am solicitat, apropo 
de acele containere şi în general, se face un pas în faţă în colectarea deşeurilor din 
construcţii. Dvs. aţi făcut o afirmaţie importantă, aţi spus tot timpul costă. De acord, dar 
noi trebuie să rezolvăm o problemă endemică, ceea ce avem la marginea oraşului, şi dvs. 
aţi promis că urmează împreună cu Asociaţia metropolitană în cadrul acestei asociaţii să 
găsim o soluţie. Ideea este că realmente nu este vorba de colectarea de zi a unui astfel de 
deşeu, ci să încercăm această curăţenie generală la marginea oraşului.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dl. Săuleanu, dvs. vă referiţi la un amendament al dvs. care presupunea containere la 

marginea oraşului unde cetăţenii să arunce gratuit. Şi eu vă spun că nu este nicăieri acest 
serviciu gratuit în această lume. Ei, dacă au moloz, pot să sune la operator, operatorul 
poate să vină să ridice acest moloz  şi să-l ducă la groapa de gunoi unde se depozitează în 
condiţii legale. Sumele nu sunt foarte mari pentru că v-am dat exemplu că molozul 
rezultat în urma demolării unei case este în jur de 3000 lei, ceea ce chiar nu este o sumă 
mare. Haideţi s-o facem ca la carte, aşa cum se întâmplă peste tot în Europa civilizată, nu 
mai venim noi cu tot felul de invenţii.  

Dl. Consilier Local Săuleanu: 
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Aveţi dreptate. Rugămintea a fost să rezolvăm această problemă de la marginea 
oraşului. Ne inundă aceste deşeuri.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Asta se întâmplă în fiecare zi. O să-i rog pe cei de la Salubritate chiar să spună în 

fiecare zi unde salubrizează zonele ca să vedeţi şi dvs. câtă muncă este, şi ei, şi Iridex-ul, 
şi Poliţia Locală, ca să salubrizeze aceste zone. Când îi prindem, îi amendăm şi îi 
amendăm nu numai pentru roaba lor pe care au adus-o sau pentru sacul lor de gunoi, ci 
pentru tot ce este în zona respectivă, tocmai ca să-i descurajăm să mai vină să mai arunce 
gunoiul acolo, sau, dacă nu îi găsim, proprietarul terenului este amendat şi astfel pus în 
situaţia în care să ne livreze costul operaţiunii pe care o facem. Deci zilnic facem acest 
lucru, până când o să înţeleagă toată lumea că nu mai merge, că trebuie să se civilizeze şi 
că dacă îi prindem, amenzile de mediu sunt foarte mari. Şi suntem fără milă. Credeţi-ne 
că inclusiv tiruri am confiscat până acum şi o să confiscăm în continuare.  

Dl. Preşedinte: 
Dl. Glăvan să precizeze dacă există temei de drept. 
Dl. Director Glăvan: 
Temeiul de drept îl reprezintă prevederile art. 15 lit. b şi c din Ordinul 109/2007 al 

Preşedintelui ANRSC, precum şi anexa 1 şi 2 la Normele metodologice unde sunt 
deschise toate elementele care conchid la un eventual tarif. 

Dl. Preşedinte: 
Vă mulţumesc tuturor! Am purtat o discuţie destul de animată pe acest subiect, 

consilierii şi-au spus punctul de vedere, executivul a răspuns. 
Vă rog, să votăm! Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor din contractul ”Delegarea prin concesionare a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv 
colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în 
județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, modificat 
prin actele adiționale 1-4, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze aprobarea Actului 
Adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin 
concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, 
respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de 
deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

Art.3. Se aprobă mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ și a Directorului Executiv al Asociației, ca în 
numele și pe seama Municipiului Craiova să semneze Actul Adițional nr.5  
prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.141/2018 referitoare la aprobarea contractului 
privind delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale 
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serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 

- 11 voturi împotrivă (Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, 
Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 2 abţineri ( Borţoi Manuel, Teodorescu Nicu Cosmin) 
 
 
19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova 

în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Salubris Dolj să voteze ordinea de zi cu privire la modificarea tarifelor pentru 
activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și 
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheț si modificarea tarifelor pentru activitatea de 
dezinsecție, dezinfecție, deratizare 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu îl rog pe dl. Glăvan să ne spună cadrul legal.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Am mai precizat şi anul trecut când s-a discutat acelaşi subiect cu majorarea taxelor 

pentru activitatea de măturat, spălat, deratizat, ş.a.m.d. pe care o face Salubritatea. Nu ştiu 
dacă dl. Director de la salubriatte este prezent. Doar că sunt foarte multe situaţii în care 
modul în care îl fac nu este unul profesionist. Zilele acestea am arătat şi d-nei viceprimar 
ce se întâmplă şi modul în care se mătură străzile, mai ales mecanizat, nu este unul 
corespunzător. Şi pot s-o demonstrez oricând, putem să facem oricând proba în Craiova. 
Mergeţi şi vedeţi ce se întâmplă. Zilele trecute pe str. Henri Ford stratul de pământ la 
margine, lângă bordură, era de 5 cm. Au trecut, au curăţat, nu s-au schimbat foarte mult 
lucrurile. A rămas tot acolo stratul de pământ. Şi ca aceasta, sunt multe situaţii. Se face 
curăţenie foarte bine în zona centrală, pe anumite străzi, dar sunt situaţii în care nu se 
intervine într-un mod profesionist. Avem aparatură şi dotare destul de bună. Eu sunt de 
acord chiar să mai achiziţioneze aparatură pentru a se spăla străzile într-un mod cât mai 
bun pentru că vedem şi noi ce se întâmplă de fiecare dată când bate vântul la marginea 
Craiovei şi aduce toată cenuşa de la Işalniţa şi de la Şimnic peste oraş. Dacă noi nu o să 
avem o activitate de măturat, spălat a străzilor corespunzătoare, tot acel praf va ajunge în 
plămânul oamenilor, iar în această situaţie, cu pandemia şi cu toate astea, ne va fi şi mai 
greu să respirăm în Craiova. 
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Încă o scurtă precizare. Nu ştiu dacă are legătură cu Salubritatea sau cu alt 
departament, dar sunt destul de multe şantiere în Craiova care lucrează şi nu au acele 
echipamente care să spele utilajele când ies şi intră în şantier. Pe Caracal, lângă Lidl, se 
construieşte ceva. Este un şantier. Intră camioane zilnic şi ies. Tot nămolul din şantier 
este adus pe stradă. Cred că ar trebui să facem ceva şi din punctul ăsta de vedere. 

Dl. Director Glăvan: 
Este acelaşi temei legal ca şi la punctul anterior. Art. 15 alin. 1 lit. b şi c din Ordinul 

109/2007 al Preşedintelui ANRSC, coroborat cu anexa 1 şi 2 la Normele metodologice, 
una este pentru stabilire de tarif, iar cealaltă este fundamentare pentru ajustare sau 
modificare unde sunt toate elementele care conduc la fundamentarea unui tarif.  

Cu privire la spălat şi măturatul mecanizat. Dl. consilier Teodorescu, partea de spălat 
şi de stropit, de regulă, nu se realizează în perioada de iarnă pentru că sunt temperaturi cu 
minus şi nu se poate spăla. Prin Ordinul 82/2015 tot al ANRSC-ului, perioada de spălare 
începe, de regulă, de la 1 aprilie sau atunci când temperaturile sunt mai mari de 7 grade. 
De asemenea, şi la partea de măturat mecanizat, noia acum am început cred că de trei 
săptămâni, cu operatorul S.C. Salubritate Craiova SRL să măturăm mecanizat doar câte 
două sau trei ore pe noapte, tot la fel, în funcţie de temperaturile exterioare de afară. 
Pentru că, la temperaturi sub 0 grade, nu se mătură mecanizat. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Şi mai mult decât atât, vreau să vă spun că măturătorii sunt angajaţi pe perioadă 

determinată începând din primăvară, deci din luna aprilie. Deocamdată întreţinem oraşul 
cu foarte puţină forţă de muncă, în condiţiile în care trebuie să operăm zilnic şi pe zona 
de periferie, unde, aşa cum am spus şi mai devreme, se aruncă în continuare foarte multe 
deşeuri. Iar iarna nu sunt numai construcţiile, ci şi faptul că noi am aruncat material 
antiderapant în această perioadă, este, pe undeva, normal să fie aşa, dar este clar că trebuie 
să achiziţionăm mai multe utilaje mecanizate. De altfel, la solicitarea mai multor cetăţeni, 
la proiectul de buget de anul acesta, am hotărât cu cei de la Salubritate ca să facă o 
investiţie într-o maşină multifuncţională care şi mătură, pentru anul acesta. 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot proiectul de hotărâre. Eu votez pentru.  

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și 
întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, 
deratizare,  conform  anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea 
Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, să 
voteze următoarea  ordine de zi, în şedinţa din data de 28.02.2022: 

  a) modificarea în mod corespunzător a contractului de delegare nr.1/30.03.2021; 
  b) modificarea în mod corespunzător a anexei nr.6 la  contractul de delegare 

nr.2/30.03.2021; 
  c) aprobarea actului aditional nr.1 la  contractul de delegare nr.1/30.03.2021 de 

modificare a tarifelor pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea 
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căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în 
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;  

   d) aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de delegare nr.2/30.03.2021 de 
modificare a anexei nr.6, cu privire la tarifele activitații de dezinsecție, 
dezinfecție, deratizare. 

Art.4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârilor Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 77/2021 si nr. 78/2021. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, dna. Alina Marin, S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris 
Dolj”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Diaconu Razvan, Corâţu Cosmin, Ungureanu 
Adriana, Vasile Marian) 

- 4 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu 
Lucian) 

- 5 abţineri (Enescu Georgel, Sas Teodor, Voicinovschi Mădălin, Teodorescu 
Nicu Cosmin, Stoian Daniel) 

 
 
20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare temporară a serviciului de 

operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul 
Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 
Dl. Preşedinte: 

     Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 
           Art.1. Se aprobă modalitatea de gestiune directă temporară a următoarelor activităţi ale 

serviciului de salubrizare în judeţul Dolj, către Direcţia Judeţeană de Servicii 
Publice şi Utilităţi Dolj: 
 a). operarea  şi   administrarea   staţiilor   de   transfer   Băilesti,   Calafat,   Filiaşi,   
Dobreşti, transportul deşeurilor reziduale la depozitul Craiova-Mofleni, 
transportul deşeurilor reciclabile şi biodegradabile către staţia de sortare şi 
compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv staţia de compostare Calafat; 

 b). operarea   şi   administrarea   staţiei   de   sortare   Craiova-Mofleni,   
valorificarea materialelor reciclabile şi transportul refuzului către depozitul 
conform de la Craiova-Mofleni; 
c). operarea   şi   administrarea   staţiilor   de   compostare   Calafat   şi   Craiova-

Mofleni, valorificarea   compostului   şi   transportul   refuzului   către   depozitul   
conform   de   la   Craiova - Mofleni. 

Art.2. Se aprobă condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, de către Direcția Județeană 
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de Servicii Publice și Utilități Dolj, potrivit anexei nr.1 care face parte din 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor 
privind operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, 
potrivit anexei nr.2 care face parte din integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă indicatorii de performanță și evaluare, potrivit anexei nr.3 care face parte 
din integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă tariful pentru activitatea de sortare a deșeurilor menajere reciclabile și a 
deșeurilor similare reciclabile în stația de sortare aferent Stației de Sortare 
Mofleni în valoare de 29,63lei/tonă, fără TVA. 

Art.6. Se aprobă mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în 
Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
ECODOLJ  să aprobe următoarele: 
a) condițiile de administrare a operării temporare a instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”; 
b) caietul de Sarcini privind darea în administrare temporară a serviciilor 
privind operarea instalațiilor de gestionare  a deșeurilor municipale realizate în 
cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul 
Dolj”; 
c) tariful pentru activitatea de sortare a deşeurilor menajere reciclabile şi a 
deşeurilor similare reciclabile în staţia de sortare aferent Stației de Sortare 
Mofleni în valoare de 29,36 lei/tonă fără TVA. 

 Art.7. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 
Deșeurilor ECODOLJ cu sediul în județul Dolj, str. Nicolae Titulescu, nr.22, 
corp   B,   et.1,   Municipiul   Craiova,   înscrisă   în   Registrul   Asociațiilor   și 
Fundațiilor de la grefa Judecatoriei Craiova sub nr. 81/03.11.2009, CIF 
RO26186870,   ca   în   numele   și   pe   seama sa, să exercite atribuțiile, drepturile 
şi responsabilitățile stabilite prin lege și regulamente în sarcina municipiului, în 
relația cu Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj. 

 Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară ECODOLJ şi Direcţia Judeţeană de Servicii Publice şi Utilităţi 
Dolj  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 21 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Diaconu Razvan, Corâţu Cosmin, Borţoi Manuel, 
Cîrceag Eduard, Dragoescu Cezar, Săuleanu Lucian, Stoian Daniel) 

- 6 abţineri (Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Voicinovschi Mădălin, Enescu Georgel, Sas Teodor) 
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21. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor privind desfăşurarea 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

    Art.l. Se aprobă modificarea tarifelor privind desfăşurarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, se 
modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.417/2011 şi îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.446/2019. 

      Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 14 voturi pentru pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică 

Lucian, Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus 
Victor, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 

- 7 voturi împotrivă (Corâţu Cosmin,  Diaconu Razvan, , Enescu Georgel, Sas 
Teodor,  Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 6 abţineri (Cîrceag Eduard, Borţoi Manuel, Săuleanu Lucian, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Dragoescu Cezar, Stoian Daniel) 

 
 
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru 

activitățile date în gestiune directă către operatorul Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Vă rog să trecem la vot. Eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, prevăzute în anexa nr.1 care face parte  integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către 
operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 
Locativ Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.469/2013 şi încetarea efectelor Hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.79/2021 şi nr.80/2021. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă de 
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Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu : 
- 14 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Dindirică Lucian, 

Dinescu Sorin, Dinu Ionela, Filip Aurelia, Marinescu Octavian, Marinescu 
Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus Victor, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 

- 11 voturi împotrivă (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Corâţu Cosmin,  Diaconu 
Razvan, Dragoescu Cezar, Enescu Georgel, Sas Teodor, Săuleanu Lucian, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin) 

- 2 abţineri (Teodorescu Nicu Cosmin, Stoian Daniel) 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 10.02.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL, 
            Radu Marinescu                                                       Nicoleta Miulescu 
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