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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.05.2022 

 
 
 
 
 
 
        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. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Mogoşanu Constantin, Marinescu Radu, Marinescu 
Octavian, Spânu Dan, Vasile Marian, Voicinovschi Mădălin şi Pîrvulescu Cosmin 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 Ionuţ Pîrvulescu să preia lucrările şedinţei extraordinare de 
astăzi.  
          Dl. Preşedinte: 
         Declar deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
din data de 30.05.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 7778/26.05.2022, 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 30.05.2022, ora 10,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-5 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și 
aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate „Staţii de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice” 

 
 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu menţiunea că punctul 5 este retras. Cine 
este pentru?  

Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
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 30.05.2022, 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. 
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 În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a clădirilor 
REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 şi a cheltuielilor aferente 
acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct 
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități și 
aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate „Staţii de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice” 

 
 
 
  Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
     Dacă se poate, că am avut înainte şedinţa de comisie, să înţeleagă şi ceilalţi consilieri 
care, poate, nu au înţeles. Mie mi se păruse suma mică, de 1000 lei/mp, pentru reabilitare, 
însă nimeni nu mi-a spus, dar m-a lămurit un alt coleg între timp, că aceşti 200 euro/mp 
se aplică la suprafaţa apartamentului respectiv. Deci nu la suprafaţa exterioară a blocului. 
Şi atunci, practic, la un apartament de 60 mp, avem o sumă de 12 mii euro pentru 
eficientizare energetică şi reabilitare, ceea ce este mai mult decât suficient. Voiam să fac 
menţiunea asta ca să înţeleagă toată lumea că sumele alocate sunt destul de mari şi ar fi 
suficiente.  Mulţumesc!  
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a 
clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1 şi a cheltuielilor 
aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
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Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate 

conecta, votează verbal. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: „Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-1”,în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII,  Axa de investiții 
1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de 
renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1; 

Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investitiei inclusiv indicatorii proiectului, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, în sumă totala de 25.300.374,18 lei, fără 
TVA, respectiv 5.139.532,00 euro, fără TVA, la cursul info euro aferent lunii mai 
2021 de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 30.107.445,27 lei, inclusiv TVA, 
6.116.043,08 Euro, inclusiv TVA. 

  Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

  Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța 
Vasilescu, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate 
documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
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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. 
 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a 
clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2 şi a cheltuielilor 
aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate 

conecta, votează verbal. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: 
„RenovareenerGetică a clădirilorREzidENţiale din Municipiul Craiova”- 
GREEN-2”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII,  Axa 
de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, 
titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. 

  Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, în sumă totală de 25.152.161,52 lei, fără 
TVA, respectiv 5.109.424,00 euro, fără TVA, la cursul infoeuro, aferent lunii mai 
2021, de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 29.931.072,21 lei, inclusiv TVA, 
6.080.214,56 Euro, inclusiv TVA. 
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  Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art.1.  

Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului, în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia - Olguța 
Vasilescu, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate 
documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

Art.7. 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. 
 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a 
clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3 şi a cheltuielilor 
aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate 
conecta, votează verbal. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3”,în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de 
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Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII,  Axa de investiții 
1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de proiecte de 
renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlu apel: 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. 

 Art.2. Se aprobă descrierea sumară şi indicatorii  investiţiei prevăzută la art.1, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, în sumă totala de 25.154.691,79 lei, fără 
TVA, respectiv 5.109.938,00 euro, fără TVA la cursul info euro aferent lunii mai 
2021 de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 29.934.083,23 lei, inclusiv TVA, 
6.080.826,22 Euro inclusiv TVA. 

  Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului prevăzut la art. 1. 

  Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia - Olguța 
Vasilescu, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate 
documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

Art.7. 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 aprobarea proiectului ,,Renovare enerGetică a 
clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-4 şi a cheltuielilor 
aferente acestuia, în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate 

conecta, votează verbal. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
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Dl. Consilier Local Spânu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1.Se aprobă participarea Municipiului Craiova în cadrul proiectului: 
„RenovareenerGetică a clădirilorREzidENţiale din Municipiul Craiova”- 
GREEN-4”,în vedereasolicitării unei finanţărinerambursabileîn cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – VALUL RENOVĂRII,  Axa 
de investiții 1: Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 
clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 Renovarea energetică 
moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, I. Apelul de 
proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, 
titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1. 

  Art.2. Se aprobă descrierea sumară a investiţiei, inclusiv indicatorii proiectului, prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, în sumă totală de 28.069.215,71 lei, fără 
TVA, respectiv 5.701.996,00 euro, fără TVA, la cursul infoeuro aferent lunii mai 
2021, de 1 euro = 4,9227 lei, respectiv 33.402.366,69 lei, inclusiv TVA, 
6.785.375,24 Euro, inclusiv TVA. 

  Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova 
a valorii tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, 
astfel cum acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico- economice/contractul 
de lucrări solicitate în etapa de implementare aproiectului prevăzut la art.1.  

Art.5.  Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din PNRR şi a TVA, 
aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii – MDLPA, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia - Olguța 
Vasilescu, să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, toate 
documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

Art.7. 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. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova la 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități și aprobarea reactualizării Studiului de 
Fezabilitate „Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Este foarte bine  că se fac aceste staţii, însă, după cum aţi văzut şi dvs. în proiect, 

din nouă staţii vreo şase sau şapte sunt pe Calea Bucureşti. Acum, ce aş sugera eu 
executivului. O abordare mai pro-cetăţean, să spunem aşa, ar fi să ne uităm un pic, să 
luăm adresele de la Direcţia de Impozite şi Taxe, ale proprietarilor acestor maşini, să 
vedem în ce cartiere sau pe ce străzi din Craiova sunt, să se facă un fel de mapare dintr-
asta, că nu sunt zeci de mii de maşinifull  electrice în Craiova, sunt câteva sute,  şi, practic, 
să ne ducem cu staţiile acestea de încărcare către zonele în care sunt mai multe astfel de 
maşini. Poate sunt în Lăpuş, sau în 1 Mai, sau în Brazdă, nu ştiu, habar nu am pe unde 
domiciliază cei care deţin astfel de maşini, dar, în felul acesta, am putea să fim mai 
aproape de cetăţeni şi să venim în sprijinul acestora. Ar fi o idee, decât să le punem 
departe. 

D-na Viceprimar Filip Aurelia: 
Aşa cum v-am spus şi în comisii, pentru o staţie electrică, aşa cum aţi sugerat dvs., 

să le facem în parcările blocurilor, unde stau cetăţenii care şi-au achiziţionat o maşină 
electrică, pentru o staţie electrică, dacă o facem în parcare, anulăm vreo 5 -6 locuri de 
parcare, pentru că ea are în proiectare flux şi tot ce trebuie, ca la o staţie peco. Noi căutăm 
să le amplasăm acolo unde avem liber teren domeniu public, astfel încât să nici nu 
deranjăm locurile de parcare şi aşa insuficiente pentru craioveni. Este o problemă 
extraordinară, dat fiind faptul că am gestionat amplasarea containerelor îngropate pe toată 
Craiova şi vă spun că am relocat cred că 100 din ele pentru că acolo unde identificam 
domeniu public şi aşa va trebui şi pentru aceste staţii de încărcare, când mergeam cu 
avizatorii, posesorii de utilităţi, 17 la număr pe Craiova, trebuia să le relocăm, că fiecare 
avea cabluri, ţevi, etc., pe acolo. Este cumplit să găseşti în Craiova locuri libere, care să 
nu fie ocupate de cabluri, şi utilităţi, şi toate celelalte. Dar reţinem propunerea dvs., în 
măsura în care se poate încadra. 

Dl. Consilier Local Cîrceag: 
O singură intervenţie. Vreau doar să vă reamintesc că Consiliul Local deja a 

aprobat un proiect prin care s-au aprobat nouă locuri pentru staţii de încărcare în parcări, 
pe care executivul a dorit să-l facă în parteneriat public privat, dar nu s-a prezentat nimeni 
la licitaţie. Poate era mai bine ca aceste staţii care se fac prin bani guvernamentali, să le 
fi făcut pe acele locuri pe care le-am identificat deja, pentru că acolo se pare că nu a fost 
o problemă să renunţăm la câteva locuri de parcare.  

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt alte intervenţii, vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate 

conecta, votează verbal. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
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Dl. Consilier Local Marinescu Octavian: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Vasile: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Staţii de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice”, scenariul 1, astfel: 

 Valoarea totală                                               2.418.792,69 lei (inclusiv TVA) 
           din care: construcţii montaj (C+M)                566.987,40 lei (inclusiv TVA) 
 Durata de realizare a investiției: 18 luni, 
           conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii în cuantum de  

767.996,13 lei. 
 Art.3. Se aprobă Studiul de Fezabilitate, reactualizat, pentru obiectivul de investiții 

„Staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice”, prevăzut în anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se aprobă punerea la dispoziție a locațiilor pentru realizarea proiectului „Staţii de 
reîncărcare pentru vehiculele electrice”, prevăzute în anexa nr.3 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5.  Se aprobă contractarea finanțării prin aplicarea la „Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant, din punct de vedere energetic: 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” a unității administrativ 
- teritoriale Municipiul Craiova. 

Art.6.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, d-na Lia - Olguta Vasilescu, să 
semneze contractul de finanţare cu Administrația Fondului pentru Mediu.  

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.29/2019 referitoare la aprobarea Studiului de 
Fezabilitate „Stații de încărcare pentru vehiculele electrice”-scenariul 2. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice 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, 30.05.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
           Ionuţ Cosmin PÎRVULESCU                                Nicoleta Miulescu 
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