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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 03.06.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
        Bună dimineaţa, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 
de consilieri, sunt prezenţi  24, 1 consilier este absent motivat (dl. Corâţu Cosmin) şi 2 
consilieri sunt absenţi (dl. Berceanu Dorel şi dl. Marinescu Radu). Şedinţa este legal 
constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Andrei Ioan, Filip Aurelia, Vasile 
Marian, Mogoşanu Constantin şi Voicinovschi Mădălin, care au comunicat că nu se pot 
conecta la aplicaţie şi vor vota verbal, în rest toată lumea este prezentă în aplicaţie.  
         Îl invit pe dl. consilier Lucian Dindirică să preia lucrările şedinţei extraordinare de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din data de 03.06.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 7817/31.05.2022, în temeiul prevederilor art.133 alin.2 lit.a, 
art.134 alin.4 şi 5, 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 03.06.2022, ora 14,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică în zona str.Tufanele - str.Craiovesti – str.Trifoiului, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Tufanele, nr.28 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică intersecţie str.1 Decembrie 1918 – str.Doljului, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.10A 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei aferente proprietăţii din bd.Dacia, nr.28A, 28B 
şi 28C, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr.28C 

 
 

Peste ordinea de zi : 
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 

 
 
       Ordinea de zi iniţială avea trei puncte pe ordinea de zi. Între timp, au mai apărut încă 
trei puncte peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările 
prezentate. Cine este pentru?  
         Dl. Consilier Local Vasile: 
         Dacă suntem la votarea ordinii de zi, aş întreba şi eu care este caracterul de urgenţă 
la cele trei PUZ-uri. 
         D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
         La primele trei puncte, conform Legii 55/2020, expira toată perioada de valabilitate 
a avizelor şi nu mai puteau fi introduse în luna iunie, şi, de aceea, a trebuit să le punem 
până pe data de 6 iunie, când expiră perioada. 
         Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
         De ce nu le-am pus la şedinţa ordinară din mai? 
        D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
       Pentru că nu se încadrau în perioada de transparenţă de 30 de zile. 
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Păi şi cum am ajuns în stadiul ăsta după doi ani de zile? 
       D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
       Sunt laborioase. Puteţi verifica. 
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
      Aţi avut doi ani de zile, totuşi, dvs. ca executiv, nu noi. Şi acum venim în ultima zi cu 
şedinţe extraordinare. 
      D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
      Da, dar ele, la perioada de informare, nu au fost de doi ani. După ce obţin certificatul 
de urbanism, trebuie să-şi ia o serie de avize, unele întârzie foarte mult şi ei nu depun 
imediat. Ştiu că majoritatea spun că durează doi sau trei ani, dar este o perioadă în care 
beneficiarii îşi obţin şi avizele. 
       Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
       Eu cred că aici, la dvs., ar trebui să facem o comisie de anchetă, să vedem de ce s-a 
ajuns pe ultima sută de metri, să se cheme consiliul de îndată, cu o zi înainte de a expira,  
sau aşa mai departe, pentru că mi se pare că cineva nu şi-a făcut treaba. Că aveaţi destul 
timp să le discutăm în şedinţă ordinară. 
        Dl. Consilier Local Săuleanu: 
        Dacă îmi permiteţi şi mie. Adevărul este undeva la mijloc şi, într-adevăr, ar trebui 
să vedem şi cauza, însă urgenţa este clară. Ieşim din perioada de urgenţă, eram în ultima 
zi, procedura trebuia urmată. Eu am ţinut legătura, în calitatea mea de preşedinte al 
comisiei de urbanism, cu d-na Monica. Dânsa a preluat această activitate de curând şi am 
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încercat să găsim o soluţie, tocmai pentru a evita o răspundere a primăriei, ca instituţie. 
Pe de altă parte, v-aş aduce aminte că s-a schimbat conducerea în această zonă a 
urbanismului şi probabil că d-na Miereanu ar trebui să fie întrebată. Şi lucrul ăsta de ce îl 
spun? Şi îi dau dreptate colegului Drăgoescu sub acest aspect. În condiţiile în care unele 
persoane au făcut mai multe solicitări cu privire la stadiul soluţionării cererii, însă, aşa 
cum a spus şi d-na Monica, în unele cazuri, de exemplu la punctul 2, li s-a cerut studiu de 
trafic, au fost nişte intervenţii de ale vecinilor. A trebuit făcut studiu de însorire, urmare 
a unor astfel de solicitări, deci uneori parcurgerea dificilă a fost şi urmare a, să spunem, 
unor astfel de situaţii neprevăzute şi care au trebuit să fie rezolvate. De aceea, am spus că 
adevărul este undeva la mijloc, însă şi eu am vrut să ştiu, pentru că am făcut interpelare 
către d-na Miereanu mai demult pe subiectele acestea, şi nu am primit, la vremea 
rtespectivă. Vorbesc de 2021. Însă urgenţa era clară şi executivul nu greşeşte cu nimic 
sub acest aspect, însă şi eu insist pentru a lămuri ce s-a întâmplat în 2021 cu ele. 
Mulţumesc frumos! 
 D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
          Voiam să vă spun că în marile oraşe ale ţării, perioada de valabilitate a certificatului 
pentru elaborare PUZ-uri este de 36 de luni, tocmai de aceea că este foarte multă 
birocraţie, iar la noi sunt doar 24 de luni. De aceea, nu ne încadrăm uneori cu ele. Şi Codul 
de urbanism, care este acum în lucru, tot 36 de luni va prevedea la elaborarea 
documentaţiilor de urbanism, tocmai din acest motiv.  
           Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot ordinea de zi. Intraţi în aplicaţie şi votaţi ordinea de zi, iar cei care nu 
aveţi acces, vă rog să votaţi oral. 

Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
D-na Viceprimar Filip: 
Votez pentru. 
D-na Consilier Local Ungureanu: 
Votez pentru, nu abţinere. Am votat greşit în aplicaţie. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 
Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi.  

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova din data de 03.06.2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. 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 Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică în zona str.Tufanele - str.Craiovesti – str.Trifoiului, 
generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Tufanele, nr.28 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică intersecţie str.1 Decembrie 1918 – str.Doljului, generat 
de imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.10A 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei aferente proprietăţii din bd.Dacia, nr.28A, 28B 
şi 28C, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr.28C 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 
Craiova, pe anul 2022 
 
 

       Dl. Consilier Local Nicoli: 
       Voiam să adaug, pe lângă cele spuse de colegii din executiv, că urgenţa provenea din 
evitarea acordului tacit pe care l-ar fi putut invoca beneficiarul acestui PUZ, iar cel de-al 
doilea lucru important este că activitatea noastră, a consilierilor, conţine şi această 
modalitate de şedinţă extraordinară. Mulţumesc! 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică în zona str.Tufanele - str.Craiovesti – 
str.Trifoiului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Tufanele, 
nr.28 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În continuarea discuţiei de mai devreme, pe mine nu mă interesează că era d-na 

Miereanu, Monica, Ionica sau Florica, este irelevant numele persoanei. Problema este că 
este o persoană asumată, indiferent de cum se numeşte persoana respectivă, şi executivul 
trebuia să fie atent să nu ajungem în situaţia asta, cu toate PUZ-urile acestea să expire, cu 
lunile, cu studiile, ş.a.m.d, astfel încât, pe viitor, aş avea rugămintea să fie mai atenţi cei 
din executiv, astfel încât, să nu mai fim convocaţi de pe o zi pe alta cu şapte PUZ-uri, 
ş.a.m.d., să avem timp să le discutăm, să le dezbatem în şedinţe ordinare, cum se face.  

Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
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Funcţionarii publici nu sunt asumaţi de executiv. Ei sunt funcţionari publici în urma 
unui concurs. Înainte să vorbiţi, vă rog frumos să vă documentaţi. Stăm să pierdem 
vremea că ştiţi dvs. că sunt ei asumaţi de executiv. Nu e nimeni asumat de executiv. Sunt 
funcţionari publici.  

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
          În urma multor sesizări din partea cetăţenilor Craiovei, ştiţi că s-au luat unele  
măsuri pri evaluarea personalului din subordinea noastră în acest domeniu, de la această 
direcţie  şi nu mai este asumată de executiv d-na Miereanu. Nici nu are cum să fie 
asumată, am găsit-o aici, a fost evaluată şi nu mai este la noi 
        Dl. Preşedinte: 
         Vă mulţumesc foarte mult. Haideţi să trecem la vot. Vă rog să votaţi în aplicaţie.  

Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Abţinere. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Abţinere. 
D-na Viceprimar Filip: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

          Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona 
str.Tufănele – str.Craioveşti – str.Trifoiului, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. Tufănele, nr. 28, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 
ani de la data aprobării. 

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

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

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

- 7 abţineri (Diaconu Răzvan, Enescu Georgel,  Sas Teodor Nicuşor, Stoian Daniel, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian,  Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea urbanistică intersecţie str.1 Decembrie 1918 – str.Doljului, 
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generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, 
nr.10A 
Dl. Consilier Local Săuleanu: 
Câteva precizări pe care aş vrea să le fac şi mă simt nevoit, tocmai pentru a vota în 

cunoştinţă, cu privire la acest imobil. Este vorba de terenul unde a fost înainte ştrandul 
Titulescu. De ce mă văd nevoit să fac aceste precizări? Pentru că respectivul beneficiar a 
solicitat în mai multe rânduri să cunoască stadiul soluţionării, a făcut mai multe 
interpelări, interpelare transmisă şi la şedinţă de d-na Primar, la un moment dat, deci este 
un interes de vreun an de zile, de când încearcă să lămurească regimul juridic şi 
completarea documentaţiei. Pe de altă parte, s-a conformat, şi vă spuneam că au fost chiar 
nemulţumiri ale vecinilor. Acestea au fost lămurite, în sensul că s-au făcut studiile 
solicitate, anume cele pentru studiu de trafic şi pentru studiu de însorire. Pe de altă parte, 
imobilul este cel chiar de vizavi de unitatea militară, la limita proprietăţii cu Casa de 
Pensii Dolj, deci într-o zonă unde sunt instituţii publice, unde avem pe toată strada 
respectivă, pe o parte, numai blocuri, iar în intersecţia respectivă, sunt blocuri pe cealaltă 
parte inclusiv P + 10. De aceea, mă văd nevoit să fac aceste precizări, tocmai pentru că şi 
la momentul la care s-a luat informarea de la primărie, apărea acest regim. Deci, din 
punctul meu de vedere, îndeplineşte toate condiţiile de legalitate pentru a fi aprobat. 
Urmează ca să decidem în urma votului. Mulţumesc! 
         Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
        Eu nu cunosc situaţia atât de bine, însă, noi aici, suntem să analizăm oportunitatea. 
Pe acel teren, în acea zonă, unde sunt decât blocuri P+4, omul să construiască P + 4 cât e 
regimul de înălţime. Nu consider necesar să aibă nevoie de PUZ, să facă P+6 , astfel încât, 
ne vom abţine. Vă mulţumesc ! 
         Dl. Consilier Local Săuleanu: 
        O informare aş vrea totuşi. Ne poate ajuta cineva de la urbanism, să ne spună ce este 
cu acest P+5, P+6, adică am vota ceva nelegal? Ca să ne lămurim pe acest regim. 
       D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
       Etajele 5 şi 6 vor fi retrase faţă de etajul 4.  
       Dl. Consilier Local Săuleanu: 
       Este legal, nu este legal? Daţi-ne nişte lămuriri. 
       D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
       Da, este legal. Pentru că se află în jur blocuri de P+4. 
      Dl. Consilier Local Săuleanu: 
      Am mai dat în Craiova aşa ceva? 
      D-na Marin Monica – Direcţia Urbanism: 
      Da, sigur am dat.  
      Dl. Preşedinte: 
      Vă rog să votaţi în aplicaţie. 

Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez împotrivă. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Abţinere. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
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Abţinere. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Abţinere. 
D-na Viceprimar Filip: 
Votez împotrivă. 
Dl. Preşedinte: 
Votez împotrivă. 

 Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu: 
- 1 vot pentru (Săuleanu Lucian Bernd) 
- 8 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Dinu Ionela, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, 

Filip Aurelia, Nicolicea Romulus, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan) 
- 15 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

Drăgoescu Cezar, Enescu Georgel, Marinescu Octavian, Mogoşanu Constantin, 
Nicoli Marin, Sas Teodor Nicuşor, Stoian Daniel, Teodorescu Nicu Cosmin, 
Ungureanu Adriana, Vasile Marian,  Voicinovschi Mădălin Romeo) 

 Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică 
intersecţie str. 1 Decembrie 1918 – str. Doljului, generat de imobilul situat în 
municipiul Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10A, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la 
reconsiderarea funcţională a zonei aferente proprietăţii din bd.Dacia, nr.28A, 
28B şi 28C, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, 
nr.28C 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Am spus şi în şedinţă, şi, drept urmare, am văzut că în şedinţa de urbanism nu a 

primit aviz  acest proiect. Situaţia de faţă în teren, este că în zona respectivă este un spaţiu 
verde . Din păcate, nu este încadrat ca atare, încă folosim acel PUG depăşit şi pare-se că 
nici un Registru al spaţiilor verzi funcţional nu avem, astfel încât să protejăm genul acesta 
de spaţii. Realitatea este că dezvoltatorul are deja dreptul în zona respectivă să 
construiască şi el, prin acest PUZ, practic îşi doreşte să construiască pe o suprafaţă mai 
mare. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
         Terenul are doar 500 mp, atât are în proprietate, este foarte puţin, se face o casă pe 
asemenea suprafaţă.  
          Dl. Consilier Local Cîrceag: 
          Dacă vrea să construiască, să o facă respectând reglementările existente. Nu văd 
care ar fi oportunitatea pentru care noi, în calitate de Consiliu Local, să permitem 
construcţia pe o suprafaţă mai mare. Nu ar avantaja cu nimic locuitorii zonei, care deja 
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sunt cumva aglomeraţi, pentru că s-au construit deja  blocuri turn în acea zonă, într-o 
proprietate adiacentă. 
           Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
           Ne-am săturat să avem ciuperci prin oraş, făcute P+10, P+12. Exact cum a spus şi 
colegul meu, Edi, omul respectiv poate să construiască pe 20% . Nu simţim nevoia şi nu 
vedem nici oportunitatea să-i dăm pe 43%, plus balcoanele acelea în consolă, cum mai 
ies ei câte un metru – doi. 
 D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
          N-o să mai fie aşa ceva. 
          Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
          D-na viceprimar, noi ne dorim din suflet să nu mai fie aşa ceva, dar acum o şedinţă 
sau două, nu pot să nu uit pentru că este primul PUZ cu semn de întrebare, din punctul 
nostru de vedere, cel aprobat pe Toamnei 16B, în Bariera Vâlcii, şi acolo nu văd de ce 
trebuia să facă omul ăla P+5 şi nu era suficient P+3. Sperăm să nu mai fie, dar haideţi să 
ne şi dovediţi că nu sunt decât cuvinte goale şi chiar n-o să mai fie astfel de proiecte. 
Revenind la ordinea de zi, noi vom vota împotriva acestui PUZ.  
 Dl. Preşedinte: 
          Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate 
comecta, să voteze verbal. 

Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez împotrivă. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Abţinere. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Abţinere. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Abţinere. 
D-na Viceprimar Filip: 
Împotrivă. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez împotrivă. 

 Proiectul de hotărâre a fost respins, fiind votat cu: 
- 14 voturi împotrivă (Andrei Ioan, Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Diaconu Dan, 

Dinu Ionela, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Drăgoescu Cezar, Filip Aurelia, 
Nicolicea Romulus, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian Bernd, Spânu Dan, 
Teodorescu Nicu Cosmin) 

- 10 abţineri (Diaconu Răzvan, Enescu Georgel, Marinescu Octavian, Mogoşanu 
Constantin, Nicoli Marin, Sas Teodor Nicuşor, Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, 
Vasile Marian,  Voicinovschi Mădălin Romeo). 

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei 
aferente proprietăţii din bd. Dacia, nr. 28A, 28B şi 28C, generat imobilul  situat în 
municipiul Craiova,  bd. Dacia, nr. 28C, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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    Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscireri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie sau verbal.  
Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
D-na Viceprimar Filip: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, 
pe anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.069.550 mii lei (623.652 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 445.898 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.088.205 mii lei (623.652 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 464.553 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.2-40 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

          În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2022 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
În principiu, noi susţinem astfel de iniţiative, să existe magazine ale producătorilor 

direct către populaţie, către consumatorul final, însă, mie mi se pare că aşa cum a fost 
făcut bugetul în cazul de faţă la punctul acesta de pe ordinea de zi, e făcut un pic cam pe 
genunchi, astfel încât am fi dorit să ni se prezinte o analiză mai serioasă, o structură a 
cheltuielilor care să cuprindă şi cheltuielile cu personalul pentru că şase angajaţi care vor 
fi alocaţi acestui magazin, vor genera o cheltuială cu salariile undeva la 24 de mii de lei 
pe lună, cel puţin. Deci, principiul noi îl susţinem, însă punerea în practică este deficitară, 
de aceea, ne vom abţine la acest punct de pe ordinea de zi pentru că nu avem încredere în 
predictibilitatea şi principiile ce ne-au fost prezentate de către SC Pieţe şi Târguri. Vă 
mulţumesc: 

Dl. Preşedinte: 
Supun la vot. Vă rog să votaţi în aplicaţie sau verbal.  
Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
D-na Viceprimar Filip: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri 
Craiova S.R.L., pentru anul 2022, conform anexei care face  parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova 
S.R.L., pentru anul 2022. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.58/2022. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Pieţe şi 
Târguri Craiova S.R.L. şi dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile  
prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu: 
- 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, Dinu Ionela, 

Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, Enescu Georgel, Filip Aurelia, Marinescu 
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Octavian, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Vasile Marian,  Voicinovschi Mădălin Romeo)  

- 7 abţineri (Borţoi Manuel, Cîrceag Eduard, Drăgoescu Cezar, Săuleanu Lucian 
Bernd, Teodorescu Nicu Cosmin, Sas Teodor Nicuşor, Ungureanu Adriana) 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie sau verbal.  
Dl. Consilier Local Andrei : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
D-na Viceprimar Filip: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.662.526 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.695.894 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. 

          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, 03.06.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
              Lucian Costin Dindirică                                      Nicoleta Miulescu 
 
 
 
 
 ŞEF SERVICIU, 
            Irina Stuparu 
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