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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.07.2022 

 
 
 
 
        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. Borţoi Manuel şi dl. Vasile 
Marian). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Mogoşanu Constantin,  Berceanu 
Dorel, Marinescu Radu şi Pîrvulescu Ionuţ, 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 13.07.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 8426/11.07.2022, 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 13.07.2022, ora 14,00,  cu 
următorul proiect al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Craiova, pe anul 2022 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, de către Opera Română Craiova 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, precum şi aprobarea 
devizului general, a documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică şi 
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gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat 
Subteran pe subintersecţia străzii Arieş cu strada A. I. Cuza şi respectiv cu strada 
Împăratul Traian” 

 
     Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru?  

Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. 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 13.07.2022, 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 rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 

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

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, de către Opera Română Craiova 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, precum şi aprobarea 
devizului general, a documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 
energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat 
public Pasaj Denivelat Subteran pe subintersecţia străzii Arieş cu strada A. I. 
Cuza şi respectiv cu strada Împăratul Traian” 
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Avizele comisiilor au fost favorabile. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aşa cum spuneam şi în continuarea discuţiei din cadrul comisiei pe care am avut-

o acum o oră. Nu mi se pare absolut deloc normal şi este strigător la cer ca municipiul 
Craiova să cheltuie 5 milioane de euro pentru că atât ne va duce acest aşa-zis festival într-
un final. Avem alocaţi până acum deja 12,8 – 13 milioane de lei. Cu 8 milioane de lei 
care sunt propuse spre alocare astăzi, sunt deja 21 şi, probabil, vor mai veni suplimentări, 
dacă nu, cu siguranţă, va trebui schimbat şi gazonul, deci o să se ajungă pe la 24-25 
milioane de RON, adică 5 milioane de euro. Cu aceşti bani s-ar putea face jumătate de 
spital, de  exempolu, s-ar putea reabilita o bună parte, o mare parte din canalizarea 
pluvială din municipiul Craiova, pentru că am văzut cu toţii că sunt probleme mari de tot 
şi carenţe mari pe care administraţia PSD nu a fost în stare să le rezolve în ultimii 10 ani 
din acest punct de vedere şi aş vrea să atrag atenţia asupra a două aspecte legate de această 
alocare de acum şi, în general, cu acest festival. Văd că nimeni de la Operă nu a binevoit 
să vină astăzi în cadrul şedinţei de consiliu, să ne explice şi nouă, ca şi consilieri locali, 
că avem dreptul să ştim, dar şi cetăţenilor, modul în care se vor cheltui aceşti bani. Adică, 
după ce că ei ne solicită să le dăm zeci de milioane de lei , nu au bunul simţ, dl. Zamfir 
nu are bunul simţ să se prezinte sau cineva de la departamentul economic, să discute cu 
noi, în caluitate de reprezentanţi ai cetăţenilor şi, până la urmă, să informeze cetăţenii 
acestui oraş, că banii vin de la ei, de la buget.  

Ziceam că sunt două carenţe. Prima dintre ele este aceea că, acum mulţi dintre dvs. 
ştiţi. Când vă faceţi un plan de afaceri, aveţi partea de venituri şi de cheltuieli. Dânşii până 
acum, nu au ştiut să facă altceva, decât să ceară bani, dar noi nu avem nicio vizibilitate şi 
nu avem nicio informaţie  sau vreo estimare, pe ce venituri va genera acest festival, o 
prognoză, o estimare. Nu ştim câte bilete se vor vinde, nu ştim ce sponsori vor fi, dacă 
vor fi sponsori, cu ce sume vor sponsoriza ş.a.m.d. Iar aceasta ar fi prima mare problemă 
şi a doua mare problemă cu acest festival, este generată de faptul că nu avem transparenţă. 
Eu niciodată, şi cred că, ca şi în cazul meu, sunt mulţi alţi consilieri, nu-l vom crede pe 
dl. Zamfir pe cuvânt. Înainte de a cheltui banii cu onorariile artiştilor sau cu scena, 
ş.a.m.d., cheltuielile mari, contractul de consultanţă şi management, am vrea să vedem şi 
noi înainte contractele respective şi cât costă, să vedem despre ce sume vorbim şi pe ce 
se duc aceşti bani. Iarăşi nu ne-a fost prezentat nimic în acest sens, deşi, am observat în 
documentele pe care ni le-aţi prezentat astăzi, că până pe 15 iulie banii ăştia, cei 8 
milioane de lei pe care doriţi să-i alocăm astăzi, trebuie depuşi într-un cont de escrow şi 
ar trebui să avem nişte forme, nişte draft-uri, nişte intenţii, să ştim cât ar costa fiecare 
artist. Mie mi se pare că nu avem transparenţă. Unul la mână. Doi la mână – nu avem 
nicio vizibilitate pe parte de venituri. În consecinţă, mi se pare ceva incredibil şi 
incalificabil, să alocăm 5 milioane de euro pentru un festival, care nu ţtim ce va genera, 
până la urmă. Asta, să nu intru în partea calitativă, line-up, că acest festival ar fi fost foarte 
la modă în anii 70, sfârşitul anilor 70. Din aceste motive, grupul USR va vota împotriva 
acestei sume pe ordinea de zi, deşi, cu celelalte puncte, cu alocarea pentru şcoli, pentru 
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salarii, ş.a.m.d., sunt de acord, nu sunte absolut deloc de acord cu alocarea acestor bani, 
neavând nicio transparenţă pe partea de contracte  şi nicio vizibilitate şi nicio estimare pe 
partea de venituri. Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Preşedinte: 
Mulţumesc şi eu! Deci grupul USR este împotriva festivalului Craiova IntenCity 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu, grupul USR nu este împotriva festivalului IntenCity. 
Dl. Preşedinte: 
Atunci votaţi pentru. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Grupul USR este împotriva modului defectuos de organizare al administraţiei 

pentru acest festival. 
Dl. Preşedinte: 
Vom transpite către Operă să vă dea un punct de vedere scris referitor la lucrurile 

pe care dvs. le-aţi indicat în această şedinţă.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Şi eu voi vota împotriva  acestui punct, nu pentru că nu sunt de acord cu organizarea 

acestui eveniment, ci tocmai datorită faptului că sumele cheltuite pentru acest eveniment 
sunt unele extrem de mari, la fel cum a spus colegul Cezar Drăgoescu mai devreme. Până 
acum, cu tot cu această sumă, Primăria Craiova a alocat 21 milioane de lei, aproape, 
pentru organizarea acestui eveniment, bani proveniţi în cadrul acestei şedinţe de consiliu, 
din creşterile de taxe şi impozite. Cu aceşti bani, se puteau reabilita şcoli, se putea 
introduce internet în toate şcolile din municipiul Craiova, adică se puteau face multe 
lucruri şi mai bune. Cu restul punctelor din această rectificare, sunt de acord, dar cu acest 
punct nu sunt de acord. În afară de acest lucru, nota de fundamentare   întocmită de Opera 
Română, este una extrem de superficială. Este o jumătate de pagină în care nu avem  
niciun fel de detaliu despre aceste 8 milioane de lei. Poate sunt puţini aceşti 8 milioane 
de lei, poate sunt mulţi, adică noi practic nu ştim unde se duc aceşti bani. Nota de 
fundamentare este incorectă. Nu poţi să votezi într-o şedinţă de consiliu local pe baza unei 
astfel de note de fundamentare, să dai la Operă 8 milioane de lei. Este o sumă imensă. 

Şi, ca să nu mai iau cuvântul şi la punctul 4, referitor la faptul că Opera vrea să 
contracteze nişte servicii juridice şi de consultanţă pentru încheierea acelor contracte. Ok.  

Dl. Preşedinte: 
Profesioniste. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Da, profesioniste. Poate sunt de acord că un jurist nu poate face faţă la un volum 

atât de mare de muncă, aşa cum au la Opera Română, prin organizarea acestui eveniment. 
Dar ne puteam gândi de la început la acest lucru şi să fi găsit o altă instituţie din 
subordinea primăriei care să organizeze acest eveniment, nu să ne trezim cu o lună înainte 
că trebuie să contractăm servicii de consultanţă, servicii juridice pentru aşa ceva. Deci, 
acesta este motivul pentru care nu voi vota acest punct de pe ordinea de zi, pentru lipsa 
de transparenţă şi pentru faptul că se cheltuie o sumă extrem de mare pentru organizarea 
acestui eveniment şi, mai grav, că aceste sume nu sunt fundamentate. Mulţumesc! 

Dl. Preşedinte: 
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Mulţumesc şi eu. Supun la vot proiectul. Vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu are 
acces la aplicaţie, vă rog să voteze verbal.  

Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
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 – 1.081.506 mii lei (630.260 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 451.246 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.100.161 mii lei (630.260 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 469.901 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.2-64 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Programul anual de investiţii pe anul 2022, rectificat, conform anexei 
nr.65 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.6. 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 : 
- 18 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 

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

      -   2 abţineri (Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin) 
- 5 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, 

Teodorescu Nicu, Teodor Sas) 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2022 
D-na Viceprimar Filip: 
Bună ziua! Am venit să răspund eu. Îmi cer scuze, de la calculatorul la care eram, 

nu eram auzită. Am venit să răspund eu colegilor noştri din consiliul local ce înseamnă 
organizare. Am putut să-mi notez foarte puţin. Dacă nu răspund la toate întrebările, rog 
colegii să le repete. Facem din nou politică în Consiliul Local. Deja aţi început aşa zisul 
festival. Este prima ediţie a unui festival ce se va dori repetat în fiecare an. Craiova şi 
tinerii craioveni, şi nu numai ei, merită să aibă şi ei un festival, dar, ca totdeauna, orice 
început bineînţeles că este greu, dar, ca totdeauna, este criticat. De cine? De cei care poate 
nu au organizat niciodată un festival, că noi am fi organizat.  

Înţeleg la dl. Sas că nu trebuia să ne bazăm pe Opera Română, ci orice altă unitate 
cu mai mulţi jurişti din subordinea primăriei putea să organizeze acest festival. Mă 
gândeam că Salubritatea, că sunt mai degrevaţi de sarcini. Poate ei puteau organiza totuşi, 
Craiova IntenCity. Motivul pentru care Opera Română a contactat o firmă de consultanţă 
este următorul. 

Dl. Consilier Local Sas: 
Este sau nu este următorul? Aţi zis este sau nu este? 
D-na Viceprimar Filip: 
Motivul este următorul. Ce am greşit? Facem lecţii de gramatică, dl. Sas? 
Dl. Consilier Local Sas: 
Păi se pare că trebuie, cu dvs.  
D-na Viceprimar Filip: 
Am greşit cu ceva? Dl. Sas, motivul pentru care Opera a contactat o firmă de 

consultanţă este tocmai pentru că este prima ediţie a acestui festival, este vorba de 
încheiere de contracte cu firme de avocatură ce reprezintă aceşti artişti, şi nu numai, 
pentru transparenţa cheltuirii banilor publici, pentru că un jurist al Operei care a încheiat 
astfel de contracte cu un cântăreţ care a venit o dată la un an sau la doi ani la Operă, nu 
suportă comparaţie cu organizarea unui festival cu artişti de talie internaţională care sunt 
reprezentaţi de case de avocatură şi ale căror contracte au foarte multe chichiţe şi clauze 
avocătoreşti. Tocmai, noi am cerut, executivul primăriei, să fie căutată o firmă de 
consultanţă externă, astfel încât să nu avem astfel de probleme, tocmai din grija să nu 
cheltuie banii, să nu greşim în încheierea de contracte.  

D-lui coleg Cezar Drăgoescu îi răspund că Untold are 130 milioane de euro. A da 
aceşti bani pentru începutul unui festival, vă spun că sunt cât se poate de puţini. Lista 
artiştilor este comunicată doar pentru cei din prima seară, care reprezintă discoteca, 
muzica anilor 80-90 , tocmai pentru că firma de promovare a acestui spectacol, o firmă 
expertă în aşa ceva, nu noi decidem, a luat în considerare etapele în care publică lista cu 
artiştii care vor evolua şi modul de promovare. Ţin  cont de calendarul altor festivaluri 
din Europa, asta este strategia dumnealor, ştiu când să lanseze numele tuturor artiştilor, 
unele din contractele încheiate cu artiştii prevăd acest lucru că el cântă la alt festival şi nu 
vrea să fie mediatizat că va cânta şi la Craiova decât în data de. V-am spus că aceştia au 
experienţă în aşa ceva şi să-i lăsăm să-şi facă treaba.  
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Dl. Sas spune că aceşti bani cheltuiţi de Primăria Craiova pentru organizarea 
acestui festival, puteau fi arondaţi cheltuielii pe canalizare şi pe reabilitare de şcoli, vreau 
să vă spun... 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Tot eu am spus asta. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Le-a încurcat.  
D-na Viceprimar Filip: 
Vreau să vă spun să nu duceţi foarte mare grijă, canalizarea se execută în Craiova, 

încă o dată vă spun că avem în implementare un proiect de 455 milioane de euro, se 
lucrează de firmele care au câştigat licitaţia. Nu este cazul ca noi, primăria, să plătim 
introducere de canalizare. Nici nu plătim noi pentru că plăteşte doar compania extindere 
de reţea, dacă nu aplică pe fonduri europene, iar reabilitarea şcolilor este în grafic, aşa 
cum a spus cetăţenilor la început de mandat d-na Primar, se lucrează la toate şcolile 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Eu n-am spus de şcoli, eu am spus de spitale. Am spus că 5 milioane de euro 

reprezintă construcţia a jumătate de spital. Asta am spus. 
D-na Viceprimar Filip: 
Dacă nu ştiaţi dvs., Spitalul de  Pediatrie cu care suntem destul de avansaţi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ştim, că este proiectul pe care noi l-am susţinut şi l-am propus, USR.  
D-na Viceprimar Filip: 
Spital de Pediatrie dvs.? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am avut în campania electorală Spital de Pediatrie şi l-am propus către executiv.  
D-na Viceprimar Filip: 
Vai de mine, nu. În orice caz, să ştiţi că Spitalul de Pediatrie costă 100 milioane de 

euro. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu mi-aţi răspuns la întrebări, d-na viceprimar. 
D-na Viceprimar Filip: 
La ce întrebare, dl. consilier? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu mi-aţi răspuns la nici una. Unu. Avem estimare pe venituri? Şi doi. Vrem 

contractele, transparenţă. Estimarea de venituri unde este? 
D-na Viceprimar Filip: 
Bineînţeles că le veţi primi, d-lor consilieri. Atunci când permit contractele 

încheiate cu artiştii să fie transparente.  
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Noi votăm banii înainte să ştim contractele? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ce estimare aveţi de venituri? Noi alocăm banii înainte de a şti ce venituri o să 

genereze? 
D-na Viceprimar Filip: 
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Noi alocăm banii unei instituţii care organizează un festival. Ei, împreună cu firma 
de consultanţă, îi cheltuiesc şi vor răspunde pentru cheltuirea banilor. Nu cred că dvs. veţi 
vota vreodată, sau eu, sau d-na Primar, cât cere un artist. Astea sunt contracte încheiate 
între cel care organizează concertul şi artist, iar în contracte se prevede când ele pot fi 
publice sau nu.  

Dl. Preşedinte: 
Să vă uitaţi la toate beneficiile care vin pe orizontală: hoteluri, restaurante, baruri. 
D-na Viceprimar Filip: 
Haideţi să nu pedepsim craiovenii de a nu le organiza un festival pe care craiovenii 

îl meritau de mult! Haideţi să facem prima ediţie a festivalului de la care nici nu aşteptăm 
mari beneficii, pentru că beneficiile vin pe partea cazărilor în oraş, a cheltuielilor în oraş, 
a tuturor celor care pot oferi servicii turiştilor care vor veni în oraş şi o contabilizare a lor 
se va face la finalul acestui festival. Toate festivalurile au avut un început. Nu pot să vă  
spun eu acum, în această clipă, dl. Cezar,  că vom avea un profit extraordinar, dar dacă 
dvs., ca aleşi locali, şi, să mă ierte Dumnezeu, aţi avut un electorat destul de tânăr, nu 
încurcăm, şi vorbim şi începem să denigrăm acest festival, înainte de a începe, este, ca 
totdeauna, un lucru foarte urât. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Aveţi perfectă dreptate , Craiova merită un festival. 
Dl. Preşedinte: 
Cumpăraţi bilete la festival, să ne vedem pe scenă şi să putem comenta din interior, 

lucrurile care nu ne plac. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
De acord. Toată lumea este de acord, şi noi susţinem un festival, e foarte corect ce 

spuneţi. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi punctul 2. 
Dl. Consilier Local Sas: 
Ne vedem acolo, dar trebuie transparenţă.  
D-na Viceprimar Filip: 
Bineînţeles, cât ne prevăd contractele.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Toată lumea este de acord, şi noi susţinem un festival, este foarte corect ce spuneţi, 

însă. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Câţi bani se alocă pentru Untold? 
D-na Viceprimar Filip: 
130 milioane de euro.  
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Nu este adevărat, în 2019 au cheltuit 16 milioane de euro, nu ştiu de unde aţi venit 

cu 130. 
D-na Viceprimar Filip: 
2019. Vorbiţi de 2019. Vreau să vă spun că anul acesta, după pandemie, în vara 

aceasta sunt douăzeci şi ceva de festivaluri în Europa. A fost şi foarte greu să găseşti 
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artişti fără angajamente. Deci să înţeleg că trebuie să ştie craiovenii că grupul USR şi 
PNL nu votează IntenCity. 

Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Grupul USR susţine festivalul, dar nu în acest stil neprofesionist şi batjocoritor. 

Nu-mi mai tăiaţi microfonul! 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Opera Română răspunde pentru chestia asta? 
D-na Viceprimar Filip: 
Dl. Zamfir de la Operă este la Bucureşti şi are o întâlnire importantă cu cei care 

negociază contractele şi a fost de dimineaţă în primărie. A trebuit să plece.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Putea să intre pe on-line. 
Dl. Consilier Local Stoian: 
Dl. Preşedinte, vă rog frumos, acceptaţi ca să purtăm discuţii. De asta suntem aici. 

D-na Viceprimar, vreau să vă zic şi eu ceva. Aţi făcut afirmaţia legată de grupul  PNL. 
Nu vă supăraţi, eu fac parte din grupul PNL şi sunt de acord cu acest festival.  În plus, vă 
pot spune că Neversee acum, la Constanţa, a produs 30 milioane de euro pentru Primăria 
Constanţa. Asta ca fapt divers.   

D-na Viceprimar Filip: 
Foarte bine, domnul Stoian! Vă aşteptăm cu noi pe gazon, să ne distrăm 
Dl. Preşedinte: 
Cu siguranţă, vom trage şi noi linie în septembrie şi vom vedea ce am câştigat.  
Dl. Consilier Local Sas: 
Vreau să iau şi eu cuvântul 30 de secunde pentru că mi-ţai rostit numele mai 

devreme.  
D-na Viceprimar Filip: 
O să propun ca următoarea dată, festivalul să fie organizat de Salubritate, de 

RAADPFL . 
Dl. Consilier Local Sas: 
Faceţi glume pe bani publici.  Noi vrem transparenţă. Suntem de acord cu acest 

eveniment, dar vrem transparenţă, nu ce faceţi dvs. 
Dl. Preşedinte: 
Gata, hai la punctul 3! Votaţi punctul 2 
Taie microfonul, te rog frumos! Dă-mi mie că i-l tai eu.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Băi, dacă ne mai tăiaţi microfoanele, venim peste voi acum! Băi, nu înţelegi să nu 

ne mai tai microfoanele, nu vă e ruşine? 
Dl. Preşedinte: 
Vă aşteptăm, dl. Drăgoescu! Puteţi să veniţi. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Păi suntem aici să discutăm , nu vă este ruşine? Să vă fie ruşine, că tăiaţi 

microfoanele! 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Vă rugăm frumos, să discutăm civilizat. 
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Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Păi discutăm civilizat, dar nu când ne cenzurează, dl. Marinescu.  
Dl. Consilier Local Diaconu Dan: 
Aş vrea să-i atrag atenţia d-lui Drăgoescu că nu suntem cu oile. Bă! Sunteţi 

preşedinte de partid, dl. Drăgoescu! Dacă dvs. folosiţi acest vocabular în consiliul local... 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Aşa vorbiţi dvs. la partid, cu bă! 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru.  

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a 
Municipiului Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
1. total venituri-33.123,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

33.060,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 63,00 mii lei); 
2. total cheltuieli-33.123,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 33.060,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 63.00 mii 
lei), 

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

Local al Municipiului Craiova nr.35/2022. 
Art.3. 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. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului Craiova, pe anul 2022 
Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre şi s-a supus la 

vot. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
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Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Si eu votez pentru.  

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe 
anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri – 1.677.947 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.711.335 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: 
      - 17 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Diaconu Dan, Diaconu Răzvan, 
Dinu Ionela, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin, , Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus, Pîrvulescu 
Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Voicinovschi Mădălin) 
      -   4 abţineri (Ungureanu Adriana, Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Teodor Sas) 
      - 4 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Săuleanu Lucian, 
Teodorescu Nicu)       
 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, de către Opera Română 
Craiova 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Am văzut acolo că se cere o sumă de 20 mii lei pentru consultanţă bancară şi 

juridică. Ce v-am spus şi înainte. Practic, nu înţeleg pentru ce le trebuie consultanţă 
bancară, pentru că în momentul în care te duci într-o bancă şi ceri un serviciu, automat 
beneficiezi de consultanţa băncii respective, gratis. 

Dl. Preşedinte: 
Este bine să ai, totuşi, jurişti. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Până la urmă, este vorba de un cont de escrow, că altceva nu aveţi, şi nişte plăţi 

efectiv banale. Iar, cât despre serviciul de consultanţă juridică, înţeleg că juristul de la 
Operă este depăşit. În fine, mi se pare un pic ciudat. 

Dl. Preşedinte: 
Cred că orice jurist dintr-o instituţie publică, v-am zis şi în şedinţa de comisie, este 

depăşit de un astfel de festival.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Ce voiam să vă spun. Să ştiţi că contractele acestea care vor urma să vină cu firmele 

de impresariat ale artiştilor, sunt contracte standard, sunt draft-uri, adică nu este nimic 



Sed extraord. 13.07.2022                                                        12                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

deosebit. Oamenii aceştia, mulţi dintre ei concertează de peste 30 de ani de zile. Nu văd 
de ce trebuie să apelăm. De ce nu apelăm la juriştii din cadrul primăriei? Sau din cadrul 
altor regii? 

D-na Viceprimar Filip: 
Dl. Drăgoescu, un jurist care semnează un contract, trebuie să fie angajat al acelei 

instituţii pe care o reprezintă şi să răspundă. Nu poate să semneze un jurist de la Primărie 
un contract al Operei Române. Decât o firmă sau un jurist care are contract cu această 
instituţie. Vă rog frumos, nu persistaţi în greşeală.  

Dl. Consilier Local Spânu: 
Vreau să intervin şi eu. Cred că solicitarea făcută de primărie şi de Opera Română 

pentru angajarea unui serviciu de specialitate, este un motiv de responsabilitate. Pentru 
că raporturile juridice sunt extrem de complexe, sunt multiple şi orice consilier juridic de 
la orice instituţie, cu atât mai mult de la o instituţie de cultură, este complet depăşit. 
Experienţa sa este depăşită de complexitatea acestor raporturi juridice. De aceea, avem 
nevoie de un consultant juridic de specialitate. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi! 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Vreau să fac şi eu o precizare, mai mult de ordin tehnic, dacă se poate. Vă rog să 

transmiteţi organizatorului să permită achiziţia abonamentelor pentru o zi. Deocamdată 
pe site, cine vrea să-şi cumpere bilet, este obligat să cumpere abonament pentru trei zile. 
Cine vrea să asculte muzică house, nu vrea să asculte latino, sau Ricchi e Poveri.  

D-na Viceprimar Filip: 
Am să vă dau răspunsul imediat cum o să vorbesc cu ei. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Vă garantez că dacă vor permite achiziţia de abonamente pentru o zi, vor fi mult 

mai multe bilete vândute.  
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Mai ales că, în contextul de faţă, preţul a ajuns să fie mai mare decât la alte 

festivaluri care sunt consacrate, ceea ce nu prea este normal. 
D-na Viceprimar Filip: 
În zilele acestea, toate abonamentele sunt reduse. 
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Aşa reduse, cum sunt. Este acelaşi preţ ca la Saga. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
La Untold este mult mai scump, la Electric Castle este 800-1000 lei.  
Dl. Consilier Local Cîrceag: 
Nu ne comparăm cu Saga. 
Dl. Preşedinte: 
Până pe 14 sunt reducerile aplicate pentru cele trei zile, la abonament.  
Dl. Consilier Local Corâţu: 
Pe mine mă surprinde că nu au ştiut să permită vânzarea de abonamente pe o zi. 

Asta mi se pare surprinzător.  
D-na Viceprimar Filip: 



Sed extraord. 13.07.2022                                                        13                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

Cred că este o strategie în clipa în care în zilele următoare se vor comunica şi artiştii 
care vor cânta şi în a doua seară şi în a treia seară. Cred că este strategia firmei. Aşa cum 
v-am spus că au o strategie şi de promovare prinsă în contractele cu unii dintre artişti, şi 
ei se ocupă de asta.  

Dl. Preşedinte: 
Începând cu zilele următoare, se vor vinde bilete de o zi. Rugămintea ar fi, măcar 

noi, consilierii locali, să ne luăm abonamente la cele trei zile, să putem discuta în 
cunoştinţă de cauză, când vom dezbate  ce a adus acest festival. Eu, de exemplu, mi-am 
cumpărat abonament pentru cele trei zile. 

D-na Viceprimar Filip: 
Şi eu. 
Dl. Consilier Local Corâţu: 
La Ricchi e Poveri nu vin nici plătit.  
Dl. Preşedinte: 
Puteţi să plecaţi  de atunci. 
Dl. Consilier Local Spânu: 
Şi eu mi-am cumpărat abonament. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Si eu votez pentru.  

Art.1.  Se aprobă achiziționarea, de către Opera Română Craiova, de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, pentru organizarea Festivalului 
IntenCity, cu încadrarea în bugetul propriu de venituri și cheltuieli. 

Art.2.  Se împuterniceşte domnul Zamfir Antoniu, manager al Operei Române Craiova, 
pentru efectuarea demersurilor procedurale, în vederea perfectării contractului de 
achiziționare a serviciilor juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dl. Zamfir Antoniu  şi 
Opera Română Craiova 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, Corâţu Cosmin, Diaconu Dan, 

Diaconu Răzvan, Dinu Ionela, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin,  Filip Aurelia, 
Marinescu Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, 
Nicolicea Romulus, Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Voicinovschi 
Mădălin, Ungureanu Adriana) 

- 2 abţineri (Enescu Georgel, Săuleanu Lucian)  
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- 4 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu, Sas 
Teodor)      
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind 
creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, precum şi 
aprobarea devizului general, a documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura 
de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran pe subintersecţia străzii Arieş cu 
strada A. I. Cuza şi respectiv cu strada Împăratul Traian” 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Voiam şi eu să zic aici faptul că, încă o dată nu avem reacţie, nu suntem organizaţi 

cum trebuie şi nu suntem eficienţi. Aici mă refer la administraţia PSD, PNL, că văd că 
unii votează aşa, alţii aşa. 

Dl. Preşedinte: 
De ce vorbiţi la persoana I plural, că nu suntem împreună? 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu ştiu care cum sunteţi pe aici, că am văzut că unii sunteţi în grup, alţii nu sunt în 

grup. În fine, e treaba lor, dar eficienţa administraţiei până la urmă, pentru că aşa cum 
spuneam şi în şedinţa de comisie, puteam să fi luat 6 milioane de RON şi luat decât 4,4 
milioane, pentru că nu are cine... 

Dl. Preşedinte: 
Vi s-a răspuns şi în comisie, dvs. aţi încurcat programele. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu am încurcat programele. Mi s-a spus în comisie că nu mai are timp dl. Glăvan  

să mai facă încă 2-3 străzi. 
Dl. Preşedinte: 
Luăm acum pentru pasaj şi vom vedea 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
E primul venit, e primul servit. Eu sunt de acord şi susţin. Pe viitor, d-na 

viceprimar, putem să mai depunem şi pentru restul de 1,5 milioane lei.  
D-na Viceprimar Filip: 
Absolut. Suntem pregătiţi să depunem.    
Dl. Preşedinte: 
Ideea este să nu pierdem tot.  
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Cred că colegii din executiv erau datori cu un răspuns de la comisie pentru că la 

deviz, cheltuielile pentru manoperă şi cheltuielile cu materialele sunt băgate toate la 
acelaşi capitol şi de aici, nu putem să ne dăm seama exact cât costă manopera, cât costă 
materialele. 

Dl. Director Glăvan: 
V-am rămas dator cu informaţia asta, v-am spus că v-o prezint la şedinţa de 

consiliu. Aceste cheltuieli sunt defalcate în formularele de la sfârşitul SF-ului, dar le-am 
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scos eu acum şi avem aşa: cheltuieli cu resurse materiale: 2.652.781,93 lei fără TVA, 
cheltuieli cu munca vie: 95.379,66 lei fără TVA. Orele de funcţionare ale utilajelor: 
84.216,25 lei fără TVA, transport: 837,5 lei fără TVA. 

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi!  
Dl. Consilier Local Mogoşanu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru.  

Art.1.Se aprobă participarea municipiului Craiova la Programul privind creşterea 
eficienţei energetice a  infrastructurii de iluminat public. 

 Art.2. Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de 
investiţie “Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în 
infrastructura de iluminat public Pasaj Denivelat Subteran, pe sub intersecţia 
străzii Arieş cu str.A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian”, conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă documentaţia – economică (Documentaţia de avizare lucrări de 
intervenţie), prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, precum şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

           ”Eficientizare energetică şi gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de 
iluminat public Pasaj Denivelat Subteran, pe sub intersecţia străzii Arieş cu str. 
A.I. Cuza şi respectiv cu str. Împăratul Traian”- scenariul 1, astfel: 

 indicatori maximali  
 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA ( lei / Euro ) 
 Anul 1: 100%,  reprezentând 
 INV / C+M: 4.437.450,39 lei, inclusiv TVA / 3.861.634,61 lei, inclusiv TVA  
  
           INV / C+M  897.578,86 Euro, inclusiv TVA / 781.106,56 Euro, inclusiv TVA 
 Durata de realizare a investiţiei: 8 luni 
 indicatori minimali  

Indicator de realizare (de output) Valoarea indicatorului la  finalul 
implementării proiectului (de 
output) 

Scăderea consumului anual de 
energie primară în iluminat 
public (kwh/an) 

430.709 
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Scăderea anuală estimată a gazelor cu 
efect de seră (echiv. tone de 
CO2) 

114 

Art.4. Se aprobă asigurarea şi susţinerea din bugetul de venituri şi cheltuieli al 
municipiului Craiova a contribuţiei financiare aferente cheltuielilor  implementării 
proiectului, în cuantum de 138.500 lei. 

Art.5. Se împuterniceşte dl.Alin Glăvan, director executiv adjunct în cadrul Direcţiei 
Servicii Publice, să semneze şi să depună cererea de finanţare nerambursabilă din 
cadrul Proiectului, precum şi să reprezinte Municipiul Craiova în relaţia cu  
Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi dl.Alin Glăvan 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, Diaconu Răzvan, 

Dinu Ionela, Dindirică Lucian, Dinescu Sorin,  Filip Aurelia, Marinescu Octavian, 
Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea Romulus, 
Pîrvulescu Ionuţ, Spânu Dan, Stoian Daniel, Voicinovschi Mădălin, Ungureanu 
Adriana) 

- 3 abţineri (Corâţu Cosmin, Enescu Georgel, Săuleanu Lucian) 
- 4 voturi împotrivă (Drăgoescu Cezar, Cîrceag Eduard, Teodorescu Nicu Cosmin, 

Sas Teodor) 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 13.07.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
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