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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 02.09.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
          Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 26 de 
consilieri locali în funcţie, (urmare a luării act de cererea de  demisie  a dlui. Diaconu 
Dan),   sunt prezenţi  23, iar consilieri sunt absenţi (dl. Borţoi Manuel, dl. Dinescu Sorin 
şi dl. Vasile Marian). Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Mogoşanu Constantin,  Diaconu 
Răzvan, Marinescu Radu, Berceanu Dorel și Enescu Georgel 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 02.09.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 8957/31.08.2022, 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 de îndată Consiliul Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, 
care se va desfășura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 02.09.2022, ora 10,00,  
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 Sport Club Municipal 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2022 
privind participarea Municipiului Craiova in 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 
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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 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.303/2022 
privind participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale 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 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.304/2022 
privind participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3”,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 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.162/2022 
privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de 
lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de 
partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014-2022, a 
proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide 
medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de 
detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de 
oxigen” 

 
Peste ordinea de zi : 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.230/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: „Document de Planificare Urbană în format diGital pentru Municipiul 
Craiova – PUG Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  
Investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare 
a teritoriului și de planificare urbană 
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       Supun la vot ordinea de zi, cu modificările prezentate. Cine este pentru?  Vă rog să 
votaţi în aplicaţie, iar cine nu poate, să voteze verbal. 

Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
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 02.09.2022, 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. 

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 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 Sport Club Municipal 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2022 
privind participarea Municipiului Craiova in 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 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.303/2022 
privind participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale 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 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.304/2022 
privind participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: „Renovare 
enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- GREEN-3”,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 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.162/2022 
privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de 
lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de 
partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM 2014-2022, a 
proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide 
medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de 
detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de 
oxigen” 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.230/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în cadrul 
proiectului: „Document de Planificare Urbană în format diGital pentru Municipiul 
Craiova – PUG Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  
Investiția I.4: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare 
a teritoriului și de planificare urbană 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
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Aş dori să intervin eu, aici, dl. preşedinte. Chiar dacă suntem la punctul acesta cu 
rectificarea bugetară, ştiu că în viitor va urma o altă rectificare bugetară şi, pe această 
cale, aş dori să-i atrag atenţia în mod public d-lui manager Antoniu Zamfir să facă bine 
să pună la dispoziţie informaţiile pe care noi, ca şi consilieri locali, le-am solicitat încă de 
luni, 30 august, cu privire la numărul biletelor vândute în cadrul evenimentului Intencity, 
valoarea acestora şi toate informaţiile pe care le-am solicitat, pentru că nu este decât 
normal. Aşa cum a ştiut să ceară 4,2 milioane de euro, să vedem şi ce venituri a generat. 
Vă mulţumesc frumos! 

Dl. Preşedinte: 
Dacă nu mai sunt intervenţii, vă rog să votaţi! 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
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 – 1.097.896 mii lei (654.476 mii lei - veniturile secţiunii de 

funcţionare şi 443.420 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare); 
b)  total cheltuieli – 1.116.551 mii lei (654.476 mii lei - cheltuielile secţiunii de 

funcţionare şi 462.075 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 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.34/2022. 

Art.4. 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. 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
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Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 
în aplicaţie. 

Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal  
Craiova, pentru anul 2022, după cum urmează: 
a)  total venituri - 15.474 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 

15.473 mii lei şi veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1 mii lei); 
b)  total cheltuieli - 15.474 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în sumă 

de 15.473 mii lei şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1 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.39/2022. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Sport Club 
Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general 
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2022 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 
în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
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Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
La mine nu funcţionează aplicaţia. Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Nicoli: 
La mine nu se colorează în verde. Rugămintea este să verificaţi. 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 – 1.694.636 mii lei; 
b)  total cheltuieli – 1.728.024 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: 
- 22 voturi pentru (Andrei Ioan, Berceanu Dorel, Cîrceag Eduard, Coratu Cosmin, 

Dinu Ionela, Dindirică Lucian, Drăgoescu Cezar, Filip Aurelia, Marinescu 
Octavian, Marinescu Radu, Mogoşanu Constantin, Nicoli Marin, Nicolicea 
Romulus, Pîrvulescu Ionuţ, Săuleanu Lucian Bernd, Spânu Dan, Teodorescu Nicu 
Cosmin, Diaconu Răzvan, Enescu Georgel,  Stoian Daniel, Ungureanu Adriana, 
Voicinovschi Mădălin Romeo ) 

- 1 abţinere (Sas Teodor Nicuşor) 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
302/2022 privind participarea Municipiului Craiova in 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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 

în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
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Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.302/2022 cu privire la descrierea sumară a investitiei, inclusiv 
indicatorii proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 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. 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.303/2022 privind participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: 
„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale 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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 
în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Pîrvulescu: 
Votez pentru. 
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Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2022 cu privire la descrierea sumară a investitiei, inclusiv 
indicatorii proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 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. 
 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.304/2022 privind participarea Municipiului Craiova in cadrul proiectului: 
„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENţiale din Municipiul Craiova”- 
GREEN-3”,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 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 

în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.304/2022 cu privire la descrierea sumară a investitiei, inclusiv 
indicatorii proiectului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. 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. 
 
 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.162/2022 privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul 
Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener,  în vederea depunerii spre 
finantare in cadrul POIM 2014-2022, a proiectului: "Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - 
Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de 
detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, 
semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen” 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 
în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 

         Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea art.4 alin.2 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.162/2022 privind aprobarea acordului de parteneriat 
între Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener, în vederea depunerii spre 
finanţare, în cadrul POIM 2014-2022, a proiectului: "Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și 
extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, 
semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare 
în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, în sensul majorării valorii 
contribuţiei UAT Municipiul Craiova, în calitate de lider de parteneriat, de la 
5.221.125 lei, la 5.234.810 lei. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat în forma modificată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.230/2022 referitoare la participarea Municipiului 
Craiova în cadrul proiectului: „Document de Planificare Urbană în format 
diGital pentru Municipiul Craiova – PUG Craiova”, în vederea solicitării unei 
finanţări nerambursabile în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, Componenta 10-Fond local,  Investiția I.4: 
Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și de planificare urbană 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi 
în aplicaţie. 
Dl. Consilier Local Marinescu Radu : 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Mogoşanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Berceanu: 
Votez pentru. 
Dl. Consilier Local Enescu: 
Votez pentru. 
Dl. Viceprimar Diaconu Razvan: 
Votez pentru. 
Dl. Preşedinte: 
Si eu votez pentru. 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.230/2022, după cum urmează: 
a. anexa nr.1 referitoare la nota de fundamentare se modifică, conform anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
b. art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului, în suma de 8.723.024,40 lei, 
fără TVA, din care:  
a) 3.184.986,90 lei, fără TVA, reprezentând valoarea investiţiei fără 
staţii de reîncarcare pentru vehicule electrice (pentru decontare PUG);  
b) 5.538.037,50 lei, fără TVA, reprezentând valoarea celor 45 staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice”. 

c. anexa nr.2 referitoare la descrierea sumară a investiţiei se modifică, conform 
anexei nr.2 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 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. 

 
 
 
 
 
 

 Dl.  Preşedinte: 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi, 02.09.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 
 
 
 

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR GENERAL, 
              Lucian Costin Dindirică                                      Nicoleta Miulescu 
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