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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.09.2022 

 
 
 
 
        D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:  
          Bună ziua, domnilor consilieri! Vă rog să facem prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri locali în funcţie, sunt prezenţi 23, 4 consilieri sunt absenţi ( dl. Marinescu Radu, 
dl. Sas Teodor, dl. Săuleanu Lucian şi dl. Vasile Marian). Şedinţa este legal constituită şi 
îşi poate desfăşura lucrările. 

Cu excepţia d-lor consilieri: Dindirică Lucian, Mogoşanu Constantin,  Diaconu 
Răzvan si Voicinovschi Madalin, 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 15.09.2022. 
       Prin Dispoziţia nr. 9183/13.09.2022,  în temeiul prevederilor art.133 alin.2, art.134 -
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 15.09.2022, ora 10,00,  cu următorul proiect 
al ordinii de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.303/2022 referitoare la participarea Municipiului 
Craiova în 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 
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Puncte peste ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii si implementării proiectului: 
„Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin 
construirea de insule ecologice digitalizate”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile in cadrul PNRR, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, 
Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de 
orașe / comune, Subinvestiția I1.B. - Construirea de Insule Ecologice 
Digitalizate 

 
       Supun la vot ordinea de zi, cu modificările prezentate. Cine este pentru? 
      Dl. Consilier Local  Mogoşanu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
      Votez pentru. 
      Dl. Viceprimar Diaconu: 
      Votez pentru. 
      Dl. Preşedinte: 
      Şi eu votez pentru.  
      Ordinea de zi a fost votată unanimitate de voturi . 
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Craiova din data de 15.09.2022, 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.303/2022 referitoare la participarea Municipiului Craiova în 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. 
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Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii si implementării proiectului: 
„Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin 
construirea de insule ecologice digitalizate”, în vederea solicitării unei finanţări 
nerambursabile in cadrul PNRR, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, 
Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, 
Subinvestiția I1.B. - Construirea de Insule Ecologice Digitalizate 
 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr.303/2022 referitoare la participarea Municipiului 
Craiova în 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. Consilier Local Drăgoescu: 
Deşi nu are legătură cu punctul de pe ordinea de zi, aş dori să profit de acest 

moment. 
Dl. Preşedinte: 
Dacă aveţi intervenţii la punctul de pe ordinea de zi.  
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Nu. Am o intervenţie la o şedinţă de consiliu local, pentru că nu mi s-a răspuns. 

Aş dori să profit de acest moment pentru că, deşi au trecut două săptămâni de când am 
făcut solicitare către Opera Română să vedem şi noi ce bani s-au încasat şi ce bilete s-au 
vândut în ceea ce priveşte festivalul, nu am primit niciun răspuns. În continuare aşteptăm 
răspunsul, însă ceea ce voiam să propun şi să punctez, este altceva. Aşa cum am spus în 
repetate rânduri, USR susţine un festival în Craiova, însă acest festival trebuie complet 
depolitizat. Dacă vrem să aibă succes, trebuie să fie un festival al întregului oraş.  
Totodată, aşa cum am punctat de nenumărate ori, noi considerăm că singura cale prin a 
avea un festival de succes şi prin a nu mai cheltui bani de la bugetul local, pentru că o să 
vedem cu toţii că la prima ediţie suma cheltuită a fost foarte mare, cheltuită şi 
nerecuperată din încasări, mă refer. Deci singura cale prin care putem susţine un astfel de 
festival de succes este că trebuie să fie organizat privat şi trebuie făcut cu bani privaţi. De 
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aceea, dacă dorim pe viitor să avem o a doua, a treia, a patra ediţie, aceasta trebuie 
organizată din timp şi mult mai bine. De aceea, eu aş propune, pentru că v-am spus, 
evenimentul acesta trebuie să fie depolitizat, în opinia mea, şi să nu aibă legătură cu 
politicul, aş propune să organizăm la nivel de Consiliu Local un grup de lucru format din 
reprezentanţi din toate forţele din Consiliul Local, tocmai spre a găsi organizatori privaţi 
şi fonduri private din care acest festival să se organizeze în viitor, astfel încât contribuţia 
de la bugetul local să tindă către 0. Aş dori să aduc în atenţia executivului acest aspect 
pentru că, aşa cum ştim cu toţii, şi aţi văzut şi la ultima ediţie, este nevoie de cel puţin un 
an de zile pentru a pregăti, aşa cum trebuie, un festival. Vă mulţumesc mult de tot şi să 
ştiţi că, în continuare, aşteptăm răspunsurile de la Opera Română din Craiova, să vedem 
ce bani s-au încasat şi câte bilete s-au vândut. Vă mulţumesc mult de tot pentru timpul 
acordat. 

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Ştiţi cu toţii cât s-a cheltuit pentru că aţi aprobat în şedinţa de Consiliu Local. 

Aceia sunt. 
Dl. Consilier Local Drăgoescu: 
Da, dar nu ştim cât s-a încasat. 
D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Aşteptaţi un pic, dl. Drăgoescu. Veţi primi şi încasările la şedinţa ordinară, în 

momentul în care vor fi prevăzute în buget. Deci nu există vreo variantă atunci când 
discutăm de banul public, să nu se vadă prin Consiliul Local toate operaţiunile care s-au 
efectuat. Degeaba aţi pus întrebări, pentru că dvs. aţi pus nişte întrebări destul de aplicate 
la care ar fi trebuit să aştepte răspunsul şi de la www.bilete.ro care nu sosise până la data 
respectivă când aţi făcut dvs. această solicitare, dar veţi primi toate aceste informaţii şi, 
desigur, este foarte bine venită ideea unui grup de lucru. Nimeni nu vrea să-şi asume, 
până la urmă, un festival care este al Craiovei. Înţeleg că, din partea grupului USR vreţi 
ca dvs. să fiţi cel care va intra în această echipă pentru organizarea festivalului de anul 
viitor. Probabil că de la PNL va fi dl. Corâţu pe care l-am văzut mai implicat de fiecare 
dată, mai ales şi la această ediţie a fost alături de noi şi ne-a ajutat foarte mult şi îi 
mulţumim, şi, bineînţeles, urmează ca şi grupurile PSD şi PER să îşi stabilească cine sunt 
cei care vor face parte din această echipă. Este foarte bine că trebuie să ne gândim. Chiar 
şi acum am avut o discuţie cu o firmă, mai devreme, care şi-a manifestat intenţia de a 
sponsoriza ediţia de anul viitor. Deci este clar că este o perioadă propice ca să se discute 
şi cu sponsorii şi cu eventuali organizatori pentru festivalul de anul viitor. Ne-am asumat 
cu toţii că nu va fi profit în primul an. Nicăieri nu a fost profit. Şi Untodl când s-a făcut 
la Cluj nu a avut profit în primul an şi au avut mai puţini spectatori decât am avut noi la 
Craiova. Dar asta este cu totul o altă discuţie. Şi dacă vreţi, vă arăt o fotografie şi de la 
cel mai important festival din Europa, la ora actuală  ca să vedeţi câţi au avut în 2005, la 
prima ediţie. Dar, important este că această ediţie pentru noi a fost un succes, un succes 
pentru că s-a aflat de festivalul respectiv, că încep deja să aibă încredere sponsorii şi chiar 
încep să aibă încredere şi să bată la uşă tot felul de ONG-uri care vor să-l organizeze 
pentru anul viitor. Sigur că asta este o decizie pe care va trebui să o luăm în bună 
cunoştinţă de cauză, într-o discuţie făcută foarte aşezat, pentru că, să nu uităm, brandul 
de Intencity Craiova este un brand înregistrat la OSIM de Prim ăria Craiova  de nişte ani 
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de zile, deci trebuie să vedem şi cine va fi organizatorul acestui festival, să nu-şi bată joc 
de acest brand, până la urmă, dar este bine ca această echipă să înceapă deja să aibă 
discuţii cu organizatorii, mai ales că unul deja şi-a manifestat intenţia de a organiza el 
anul viitor.  

Deci aţi bătut la uşi deschise, este foarte bună propunerea dvs. Ar fi frumos dacă 
aţi fi şi elegant în exprimare, atunci când aţi vorbit despre organizatorii de anul acesta 
care au făcut tot ceea ce este omeneşte posibil să iasă bine această ediţie şi de la organizare 
impecabilă, până la curăţenie, până la ce vreţi dvs., chiar s-au prezentat la cel mai înalt 
standard şi nu s-au făcut de râs şi, în niciun caz, nu se aştepta nimeni ca să nu avem vreun 
incident, măcar un singur incident la Craiova, aşa cum s-a întâmplat la alte festivaluri. 
Uite că n-am avut niciunul, deci ar trebui să mulţumim organizatorilor, nu să aruncăm cu 
noroi în ei.  

Dl. Preşedinte: 
Mulţumim, d-na Primar! Stimaţi colegi, vă rog să votaţi!  

              Dl. Consilier Local  Mogoşanu: 
             Votez pentru. 
             Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
             Votez pentru. 
             Dl. Viceprimar Diaconu: 
            Votez pentru. 
           Dl. Preşedinte: 
           Şi 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.   Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.456/2022. 

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

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

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
Dl. Preşedinte: 
Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să votaţi în aplicaţie. 

               Dl. Consilier Local  Mogoşanu: 
             Votez pentru. 
             Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
              Votez pentru. 



Sed extraord.15.09.2022                                                        6                                                                                            FP 43-04, ver. 1 

  

              Dl. Viceprimar Diaconu: 
             Votez pentru. 
             Dl. Preşedinte: 
             Şi eu votez pentru.  
Art.1.  Se desemnează dl.Florescu Marinel, consilier local, în locul dlui. Diaconu Dan, ca 

membru în Comisia IV - Învãţãmânt, Culturã,  Sănătate, Culte, Tineret şi Sport. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală  şi dl. Florescu Marinel 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 depunerii si implementării 
proiectului: „Modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în 
municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice digitalizate”, în 
vederea solicitării unei finanţări nerambursabile in cadrul PNRR, 
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 
deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, 
Subinvestiția I1.B. - Construirea de Insule Ecologice Digitalizate 
Dl. Consilier Local Teodorescu: 
Din ce am înţeles, se vor amenaja 150 de insule ecologice pentru colectarea 

selectivă, şi este un lucru foarte bun, prin PNRR, este foarte bine că facem lucrul ăsta. Aş 
vrea să înţelegem şi noi care este modul în care vor fi amenajate şi în ce zone vor fi 
amplasate. 

A doua întrebare nu are chiar legătură cu punctul de pe ordinea de zi, dar în 
ultima perioadă destul de mulţi oameni mă întreabă despre faptul dacă Craiova va accesa 
la programul „Rabla” prin PNRR prin care vehiculele mai vechi de 15 ani pot fi casate. 
Mulţumesc frumos! 

D-na Director Motocu Adriana: 
Legat de aceste insule, este vorba de achiziţionarea a 150 de insule ecologice. 

Fiecare insulă va conţine 5 containere între 2 şi 5 mc fiecare pentru colectarea selectivă a 
5 fracţii de deşeuri. Ghidul ne obligă să fie amplasate strict în zonele de blocuri, să 
deservească un minim de 200 de apartamente. Sunt eligibile prin roiect 200 de cartele, 
adică depuserea deşeurilor în aceste containere va fi condiţionată de prezenţa unei cartele. 
În urma depunerii, se va cântări cantitatea depusă şi se va elibera un bon pentru fiecare 
dintre cetăţenii care vor depune. Din punct de vedere al amplasamentelor, sunt foarte uşor 
de amplasat, ele nu necesită niciun fel de branşament, sunt dotate cu baterii care au o 
funcţionalitate de doi ani, sunt cu fund dublu pentru levigat, deci nu trebuie branşate nici 
la reţeaua de apă, nici de canalizare. Singura condiţie este ca ele să fie amplasate pe 
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domeniul public. Achiziţia lor se va face în sistem centralizat de către miniter. Valoarea 
este de 19 mii de euro/insulă. Am luat 150 pentru că noi am vrut insule de tip II întrucât 
utilajele pe care operatorul nostru le are acest tip de insule îl poate deservi. Cheltuieli 
neeligibile sunt doar cele aferente informării şi publicităţii, respectiv în jur de 160 de mii 
de lei. Restul sunt cheltuieli eligibile şi nerambursabile prin PNRR.  

D-na Primar Lia Olguţa Vasilescu: 
Despre programul „Rabla” vă răspund eu. Cred că ar trebui, totuşi, să apreciem 

Direcţia de Fonduri Europene, mai ales că ieri a apărut ghidul şi astăzi , uite că peste 
ordinea de zi, vi se pune deja la dispoziţie material ca să putem accesa fondurile europene.  

În ceea ce priveşte acel program „Rabla” nu este propriu zis chiar programul 
Rabla care este făcut de Ministerul Mediului, urmează să luăm o decizie. Să ştiţi că toate 
municipalităţile se opun acestui program, mai puţin municipiul Suceava care spun că vor 
intra să acceseze bani pentru 1000 de astfel de maşini. Inclusiv colegul dvs. de partid, dl. 
Fritz de la Timişoara este împotriva acestui program. De ce? Pentru că, practic, 
municipalitatea suportă toate cheltuielile: şi taxa aceea de mediu care vine de 1500 RON 
de la Mediu, este tot o taxă care se achită, până la urmă, de municipalităţi. Deci, practic, 
toţi banii trebuie să fie puşi. Sarcina Primăriei Craiova ar fi undeva la 75 milioane, ceea 
ce este enorm, numai ca să se ridice nişte maşini care, atenţie, se pot înlocui, deci nu este 
vreo maşină care a fost catalogată ca fiind veche şi nu se poate înlocui cu altă maşină. 
Deci, asta nu înseamnă o descongestionare a parcărilor, asta înseamnă că proprietarii vor 
primi nişte bani de la municipalitate pentru a-şi schimba maşinile. Nu este, aşa cum v-am 
spus, unanimitate pe acest subiect în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România, de fapt, 
este cvasiunanimitate că nu ar trebui ca să suportăm, municipalităţile, aceste sume de bani 
care sunt foarte mari. Dacă este un proiect al statului, ar trebui să fie finanţat de către 
Statul Român în integralitate. Suntem încă în discuţii la nivelul AMR-ului. Din cauza 
asta, nu am luat nici noi o decizie. Dar vă spun că, aşa cum o văd acum, în acest moment, 
cu toate cărţile pe masă care sunt aşezate la ora actuală, nu sunt de acord ca să suportăm 
75 de milioane din bugetul localităţii, astfel încât să poată cineva să schimbe maşinile. 
Mai mult decât atât, noi avem deja un program care este funcţional de ani de zile la 
Craiova, în sensul că maşinile abandonate sunt ridicate de pe domeniul public, există 
procedură, există hotărâre de consiliu local, există legislaţie, de asemenea, noi încasăm 
bani din aceste rable care se casează, deci până la urmă, noi, cumva, acoperim acest 
serviciu. Aici este cu totul altceva, în sensul că ar trebui să finanţăm practic ca persoane 
care au bani dacă vor să schimbe maşinile, să le finanţăm ca să-şi cumpere o maşină nouă. 
Deci, dacă ar fi o situaţie în care se renunţă total la maşină, atunci ar fi o cu totul altă 
discuţie şi din cauza asta, avem încă negocieri inclusiv în interiorul AMR-ului ca să 
vedem dacă se poate, măcar pentru cei care renunţă la maşini, pentru că, până la urmă, 
interesul nostru care este? Să nu mai fie oraşul poluat, să nu mai fie atâtea maşini care să 
circule în trafic. Asta nu schimbă cu nimic cum arată la ora actuală acest program. Deci 
ar trebui puţin regândit.  

Dl. Preşedinte: 
Vă rog să votaţi în aplicaţie. Cine nu se poate conecta, să voteze verbal. 
Dl. Consilier Local  Mogoşanu: 

               Votez pentru. 
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  Dl. Consilier Local Voicinovschi: 
   Votez pentru. 
   Dl. Viceprimar Diaconu: 
   Votez pentru. 
   Dl. Preşedinte: 
   Şi eu votez pentru.  

Art.1.Se aprobă depunerea şi implementarea proiectului: „Modernizarea sistemelor de 
gestionare a deșeurilor în municipiul Craiova prin construirea de insule ecologice 
digitalizate”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul PNRR, 
Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor 
municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Subinvestiția I1.B. - 
Construirea de Insule Ecologice Digitalizate. 

  Art.2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.  Se aprobă valoarea totală a proiectului, în sumă de 16.879.983,40 lei, inclusiv 
TVA, din care: 16.684.573,50 lei, inclusiv TVA, cheltuieli eligibile şi 195.409,90 
lei, inclusiv TVA, cheltuieli neeligibile, sume ce vor fi prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al UAT Municipiul Craiova, în cazul obţinerii finanţării. 

  Art.4. Se aprobă cheltuielile de mentenanță a investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data efectuării ultimei plăți.  

Art.5. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Craiova, 
a cofinanțarii proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură 
implementarea proiectului prevazut la art.1. 

Art.6. 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 si/sau investitii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.7. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, Lia - Olguța Vasilescu, 
să semneze cererea de finantare, contractul de finanţare, precum şi toate 
documentele necesare pentru depunerea şi implementarea proiectului. 

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
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, 15.09.2022. Vă mulţumesc 
pentru participare. 

  
 
 
 

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