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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.04.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri sunt absenţi (dl. Vasile Marian şi dl. Enescu 
Georgel). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
         Îl invit pe dl. consilier Ionuţ Pîrvulescu să preia lucrările şedinţei extraordinare de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din data de 08.04.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 6988/06.04.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.4, 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 08.04.2022, ora 14,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de mandat care se va 
încheia între municipiul Craiova şi asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi 
derularea proiectelor de creştere a performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.4487/12.01.2012 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

 
 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Pentru că nu avem punctul 
în aplicaţie pentru a putea vota, vom vota verbal. 
     Dl. Consilier Local Andrei: 
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      Pentru. 
      Dl. Consilier Local Berceanu: 
      Pentru. 
      Dl. Consilier Local Borţoi: 
      Pentru. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Nu mă pot conecta în aplicaţie. Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
Nu mă pot conecta în aplicaţie. Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Dindirică: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Dinescu: 
Pentru. 
D-na Consilier Local Dinu: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Pentru. 
D-na Consilier Local Filip: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Pentru 

     Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
     Nu pot să mă loghez pe aplicaţie. Votez pentru. 
     Dl. Consilier Local Nicoli: 
     Pentru. 
     Dl. Consilier Local Nicolicea: 
     Pentru. 
     Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
     Pentru. 
     Dl. Consilier Local Sas: 
     Pentru. 
     Dl. Consilier Local Săuleanu: 
     Pentru 
     Dl. Consilier Local Spânu: 
     Pentru. 
     Dl. Consilier Local Stoian: 
     Pentru. 
     Dl. Consilier Local Teodorescu: 
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     Pentru. 
     D-na Consilier Local Ungureanu: 
    Pentru. 
     Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
     Pentru.      
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 08.04.2022, 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. 

     Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi.  
 
În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al 
Municipiului Craiova, pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de mandat care se va 
încheia între municipiul Craiova şi asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi 
derularea proiectelor de creştere a performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale 
multifamiliale 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.4487/12.01.2012 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al 
Municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie, iar domnii consilieri 

care nu se pot conecta, să voteze verbal. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.060.080 mii lei (613.655 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 446.425 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
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b)  total cheltuieli – 1.078.735 mii lei (613.655 mii lei - cheltuielile secţiunii de 
funcţionare şi 465.080 mii lei – cheltuielile secţiunii de dezvoltare). 

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli rectificat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-11 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
Craiova, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară 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 unanimitate de 
voturi. 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie, iar domnii consilieri 

care nu se pot conecta, să voteze verbal. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.643.783 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.677.151 mii lei, 

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

Local al Municipiului Craiova nr.43/2022. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară 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 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de mandat care 
se va încheia între municipiul Craiova şi asociaţiile de proprietari pentru 
depunerea şi derularea proiectelor de creştere a performanţei energetice a 
clădirilor rezidenţiale multifamiliale 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie, iar domnii consilieri 

care nu se pot conecta, să voteze verbal. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modelul de contract de mandat care se va încheia între municipiul 
Craiova şi asociaţiile de proprietari, pentru depunerea şi derularea proiectelor de 
creştere a performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de mandat în forma prevăzută la art.1. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală 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 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 
nr.4487/12.01.2012 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aş dori eu să intervin la punctul acesta. Am avut o discuţie şi în şedinţa de comisie. 

Nu am primit, cum a spus d-na secretar, materialele până la ora 14,00, însă o să vă rog să 
mi le trimiteţi astăzi, luni, pentru că trebuie să ne uităm un pic pe contractul acesta, în 
general, pentru că este făcut acum 10 ani şi să vedem dacă sunt actualizate redevenţele pe 
care SC Pieţe şi Târguri le plăteşte, între Primăria Craiova, adică către activele cetăţenilor 
municipiului Craiova. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Numai că trebuie să înţelegeţi un lucru, şi anume că noi, primăria, nu suntem 

comerciant. Noi încercăm să ajutăm populaţia să aibă acces la nişte produse de calitate şi 
la preţuri cât se poate de mici. Ori, în momentul în care începem să creştem redevenţa, 
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sigur că noi câştigăm, la municipalitate, 2 lei în plus, dar acei 2 lei în plus, trebuie să-i 
suporte cetăţenii din buzunar şi din preţul produselor respective. Asta ca să înţelegem de 
la început despre ce este vorba. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Sau managementul SC Pieţe şi Târguri se poate eficientiza să plătească o redevenţă 

corectă pe piaţă şi să-şi îmbunătăţească structura bugetară a veniturilor şi cheltuielilor,  a 
companiei. Este adevărat ce spuneţi dvs., dar este adevărat şi ceea ce spun şi eu. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Dacă punem 2 lei, trebuie să-i plătească cineva. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Da, să-şi îmbunătăţească structura bugetară a companiei. Rămâne de văzut, rămâne 

să analizăm. Acum punctul de pe ordinea de zi este să concesionăm nişte active ale 
primăriei. O să vedem raportul de evaluare ce sumă ne propune.  

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt alte comentarii, vă rog să votaţi în aplicaţie. Eu votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Diaconu Răzvan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 

Art.1. Se aprobă concesionarea către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. a bunurilor care 
aparțin domeniului public și privat al municipiului Craiova, situate în str.Pieţei, 
nr.1-Piaţa Chiriac, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 şi 2 la contractul de concesiune nr. 
4487/12.01.2012, încheiat  între municipiul Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., prin completare cu bunurile identificate la art.1 din prezenta 
hotărâre şi, pe cale de consecinţă, se modifică în mod corespunzător art.3 din 
contract.  

Art.3. Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de 
predare-primire. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze procesul verbal de 
predare-primire şi actul adiţional de modificare a contractului de concesiune. 

Art.5. Se mandatează administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să deschidă 
punct de lucru în municipiul Craiova, str. Pieței, nr.1– Piața Chiriac. 

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.397/2011 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2019. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

         În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 08.04.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
           Ionuţ Cosmin PÎRVULESCU                                Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, 
            Irina Stuparu 
    Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
şi legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului 
        Data:                                                                                   ÎNTOCMIT, 
       Semnătura:                                                                          Tudosie Ramona 
                                               Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
                                                                        şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 
                                                                                                 Data: 
                                                                                                 Semnătura: 


